


 

 

 



พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบญัญัติมหาวทิยาลยั

สโุขทยัธรรมาธริาชในวนัที ่5 กนัยายน พ.ศ. 2521 จงึมกีารจดัต้ังมหาวิทยาลัยมาประมาณ 39 ปีแล้ว และหลงัจาก

การเตรียมความพร้อมในการเปิดสอน มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาชได้เปิดรบันักศึกษารุน่แรกเมือ่ปี พ.ศ. 2523 

ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตไปแล้วเกือบ 5 แสนคน บัณฑิตบางคนที่ต้องการหาความรู้ใน    

หลายด้าน เมือ่จบการศกึษาในศาสตร์หนึง่แล้ว ก็ได้ศึกษาต่อในศาสตร์อืน่อกี จ�านวนบณัฑติทีจ่บจากมหาวทิยาลยันี้

เป็นสิง่ทีย่นืยนัว่า ด้วยการวางแผนการศกึษาทีเ่หมาะสม ใช้เวลาศกึษาจรงิจัง นกัศกึษาจะประสบความส�าเรจ็และ                    

จบการศกึษาตามทีป่ระสงค์อย่างแน่นอนและจบการศกึษาอย่างมคีณุภาพเทยีบเท่ามหาวทิยาลยัทีม่ช่ืีอเสยีงอ่ืนๆ ด้วย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่แท้จริง เพราะเปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศ ทุกวัย     

ทุกจังหวัด ทุกประเทศ ทุกฐานะความเป็นอยู่ และทุกสภาพร่างกายที่สามารถอ่านเขียนคิดได้เข้าศึกษาในระดับ   

ปรญิญาตรจีนถงึปรญิญาเอกด้วยค่าลงทะเบยีนทีต่�า่ ในระยะทีผ่่านมา มนีกัศึกษาจ�านวนมากทีใ่นวยัเด็ก ด้วยเหตผุล

นานาประการไม่สามารถเข้าศึกษาระดับมัธยมปลาย แต่เมื่อเติบโตเก็บเงินได้บ้างก็ได้จบการศึกษานอกโรงเรียน        

แล้วเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ท่ีส�าคัญคือ ส�าหรับคนที่ท�างานอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องทิ้งงาน แต่ศึกษาไปพร้อม             

กับการท�างานเพราะนักศึกษาจะได้รับสื่อการศึกษา แล้วศึกษาด้วยตนเองเม่ือมีเวลา ถึงเวลาก็มาสอบในจังหวัด           

ที่ตนอยู่ มากกว่าน้ี มีคนท่ีไปท�างานในต่างประเทศ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้ไปด้วย เมื่อถึงเวลาสอบ ก็ไปสอบที่          

สถานเอกอคัรราชทูตหรอืสถานกงสลุไทยประจ�าประเทศทีท่�างานอยู ่ไม่ต้องเสยีเงนิเสยีเวลากลบัมาสอบทีป่ระเทศไทย

ระเบยีบการสมคัรเป็นนกัศกึษานี ้จะให้ความกระจ่างในด้านสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน หลักสตูรทีน่่าสนใจ อัตรา

ค่าลงทะเบียนที่ท�าให้เป็นภาระน้อยที่สุด พร้อมกับบอกด้วยว่ามหาวิทยาลัยมีการสอนทางไกลอย่างไร เมื่อสมัคร     

แล้ว มหาวิทยาลัยก็จะส่งคู่มือนักศึกษาไปให้ท่านเพื่อเอาไว้ค้นหาวิธีหรือขั้นตอนในการลงทะเบียนในการศึกษา          

ทางไกล และแนะน�าการเข้าถงึสือ่การศกึษาอย่างละเอยีด ในระหว่างนีห้ากท่านประสงค์จะค้นคว้าและท�าความรูจั้ก

มหาวทิยาลยัเพิม่เตมิ แหล่งทีเ่ข้าถงึง่ายทีส่ดุกคื็อเวบ็ไซต์ http://www.stou.ac.th

 อนาคตของท่านและคณุภาพชวิีตทีดี่ขึน้ รอท่านอยูท่ีม่หาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาชครับ
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 กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ

 รักษาการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช

สารอธิการบดี



เรียน มสธ. ดีอย่างไร 
 
การเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลเป็นการเรียนที่มคีวามเป็นอิสระ นักศึกษาสามารถเลือกเรียน 

โดยแบ่งเวลาให้มีความเหมาะสมกับตนเองตามความพร้อมเพื่อให้การศึกษาประสบความส าเร็จและสามารถท างานไป
ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การศึกษากับมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชจงึมีข้อดี ดังนี ้

1)  ปริญญาของ มสธ. มีศักดิ์และสิทธิ์เชน่เดียวกับปริญญาของมหาวิทยาลยัของรัฐทุกประการ 
2)  อยู่ที่ไหนก็เรียนได ้
3)  ประกอบอาชีพในระหว่างเรียนได้ 
4)  เรียนควบคู่ไปกบัการเรียนในสถาบันการศึกษาอ่ืนเพื่อเสริมเพิ่มพูนความรู้ 
5)  อิสระในการจัดตารางเรียนตามความพร้อมและความสะดวกของแต่ละบุคคล ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน 
6)  เอกสารการสอนของ มสธ. เป็นต าราที่มีคุณภาพ เป็นที่แพร่หลายสามารถศึกษาให้เข้าใจไดด้้วยตนเอง 
7)  ค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก “มุม มสธ.” ที่ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัดทุกจงัหวัด ห้องสมุดศูนย์วิทยพฒันา  

มสธ. และห้องสมุดของ มสธ. 
8)  มีการจัดสอนเสริมเพื่อทบทวนบทเรียนให้นักศึกษาก่อนสอบในบางชดุวิชา ในจังหวัดที่มีนกัศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
9)  จัดให้มีสถานที่สอบในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
10)  นักศึกษาสามารถรับฟังและรับชมรายการการสอนชดุวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ทางวทิยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน ์และผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
11)  ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของนักศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านเวบ็ไซต ์http://www.stou.ac.th 
12)  ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ 
13)  สมัครเรียนวิชาทหารได ้
14)  มีทุนการศึกษาให้ 

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


                            
 

                       ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ ค่าธรรมเนียมการโอนชดุวิชา          

                                     
เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบการสถาปนา ๓๘ ปี มหาวิทยาลัยขอมอบโอกาสพิเศษ

ส าหรับบัณฑิต และ นักศึกษาของ มสธ. ที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้วเนื่องจากไม่ส าเร็จการศึกษา ทุกหลักสูตร 
ได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ จ านวน 1,400 บาท และได้รบั
สิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาทุกชุดวิชาทั้งชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วจากหลักสูตรเดิม และโครงการสัมฤทธิบัตร ทั้งนี้
ต้องเป็นชุดวิชาที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรใหม่ที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ แต่ต้องมีชุดวิชาลงทะเบียนเรียนในการสมัคร 
อย่างน้อย 1 ชุดวิชา ส าหรับผู้ที่สมัครเป็นนักศึกษาใน ภาคต้น หรือภาคปลาย ปีการศึกษา 2560  

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับการสมคัรเป็นภาคต้น หรือภาคปลาย ปีการศึกษา 
2560 ภาคใดภาคหนึ่ง 

1. เคยเป็นนักศึกษาของ มสธ. ทุกหลักสตูร แตไ่มส่ าเร็จการศึกษา 
2. บัณฑิตระดับปริญญาตรีของ มสธ. 
3. เคยเป็นผูเ้รียนโครงการสัมฤทธิบัตร  

สิทธิพิเศษที่ได้รับยกเว้นมีดังต่อไปนี ้ 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 1,400 บาท ประกอบด้วย 
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท 
1.2 ค่าบ ารุงการศึกษา 500 บาท 
1.3 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวตัินักศึกษาเหมาจ่าย 100 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท 

วิธีการขอรับสิทธ ิ
บัณฑิต มสธ. และ ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษา มสธ. ที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้วเนื่องจากไม่ส าเร็จการศึกษา

ทุกหลักสูตร ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิในโอกาสพิเศษนี้ ต้องด าเนินการดังนี้  
1. สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 หรือภาคต้น หรือภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 

ภาคใดภาคหนึ่งโดยระบุในใบสมัครฯ ช่องกลุ่มผู้สมัคร  บัณฑิต มสธ. หรือ เคยเป็นนักศึกษา มสธ. หรือ  เป็น
นักศึกษา มสธ. ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

2. ในการสมัครเป็นนักศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา (ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต้องช าระเต็ม
จ านวนตามที่ระบุไว้ในระเบียบการสมัครฯ) 

3. ย่ืนค าร้องขอโอนชุดวิชาได้ทันทีเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และต้องด าเนินการโอนชุดวิชาให้แล้ว
เสร็จภายในวันสุดท้ายของการสอบประจ าภาคการศึกษาพิเศษของปีการศึกษาที่สมัคร 

4. ชุดวิชาที่ได้รับการโอน สามารถโอนได้ทั้งชุดวิชาจากหลกัสูตรระดับปริญญาตรแีละโครงการสัมฤทธิบัตร 
 

 ชุดวิชาท่ีโอน กรณีเป็นชุดวิชาท่ีสอบผ่านจากโครงการสัมฤทธิบัตร ต้องสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว 
ก่อนวันเปิดรับสมัครนกัศึกษาของภาคการศึกษาท่ีสมัคร 

 
 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์   http://www.stou.ac.th/Offices/ore/freefee/ 

ฟรี  

http://www.stou.ac.th/Offices/ore/freefee/
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สารบัญหลักสตูร 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

สาขาวชิา/หลักสูตร/แขนงวชิา/วิชาเอก 

(รหัส) 

ใช้เวลาเรียน (ปี) หน้า 

ม.3/ม.6/ ปวท./ปวส/. คุณสมบัติ

การสมัคร 

โครงสร้าง

หลักสูตร 

โปรแกรมลงทะเบยีน 

ปวช. อนุ/ป.ตร ี ภาคต้น ภาคปลาย 

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)       

1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต       

1) แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์        

(1) วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434) 3½ 2-2½ 16 17-25 54-55 60-61 

(2) วิชาเอกสารสนเทศส านักงาน (10444) 3½ 2-2½ 26 27-35 56-57 62-63 

2) แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614) (เปิดเฉพาะภาคต้น) 4 3½ 36 37-40 57 - 

3) แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224) 3½ 2 41 42-44 58 63-64 

1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร       

(1) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ (10111) 1 1 45-46 47 59 65 

(2) ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป (10511) 1 1 48 49 58 64 

(3) ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ (10431) 1 1 50 51 59 - 

(4) ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (10713) 2½ 2½ 52 53 59 65 

2. สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(15)       

2.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ        

นิเทศศาสตรบัณฑิต (15114) 3½ 3-3½ 67 68-74 81 83 

2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร       

(1) ประกาศนียบัตรวิชาชพีนิเทศศาสตร์ (15111) 1 1 75-76 77-78 82 - 

(2) ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน (15221) 1 1 79 80 82 - 

3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์(20)       

3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต       

(1) วิชาเอกปฐมวัยศึกษา (20234) 4 2-2½ 85 86-92 124 129 

(2) วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา (20724) 4 2-2½ 93 94-99 125 130 

(3) วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 4 2-2½ 100 101-106 125-126 131 

(20924)       

(4) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ (20624) 4 2-2½ 107 108-113 126 132 

(5) วิชาเอกเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา (20824) 4 2-2½ 114 115-119 127 133 

3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร       

(1) ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1 1 120 121 128 - 

(20221)       

(2) ประกาศนียบัตรการพัฒนาสขุภาวะเด็กปฐมวัย 1 1 122 123 128 - 

แบบองค์รวม (20231)       
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4. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)       

4.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ       

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง       

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) (30132) - 2½-3 136 137-139 199 210 

4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       

(1) วิชาเอกการจัดการ (30204) 4 2-3½ 140-141 142-149 200-201 211-212 

(2) วิชาเอกการเงิน (30274) กลุ่มวิชาการลงทุน (1) 4 2-3½ 150-151 152-159 201-202 212-214 

(3) วิชาเอกการตลาด (30284) 4 2-3½ 160-161 162-169 203-204 214-215 

(4) วิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียวและการโรงแรม 5 3-4½ 170-171 172-183 204-205 216-217 

  (30294)       

4.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต       

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (30304) 3½ 2½-3 184 185-188 206 217-218 

4.4 หลักสูตรบัญชีบณัฑิต       

บัญชีบัณฑิต (30424) 4 2½-3 189-190 191-198 207-209 218-220 

5. สาขาวิชานิติศาสตร ์(40)       

5.1 หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต       

นิติศาสตรบัณฑิต (40114) 4 3-4 222 223-227 232-233 234-235 

5.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร       

(1) ประกาศนียบัตรผู้น าชุมชน (40311) 1 1 228 229 233 235 

(2) ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน 2 2 230 231 233 - 

  (40212)       

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)       

6.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ       

(1) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174) (เปิดภาคต้น) - 2-4 237-239 240-250 281-282 - 

(2) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50184) (เปิดภาคปลาย) 4 2-4 251-253 254-265 - 285-286 

6.2 หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑติ       

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (50424) 4 2½-3½ 266-267 269-274 283 - 

6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต       

วิชาเอกอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (50514) - 2-3 275 276-280 284 287 

7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์(60)       

7.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต       

(1) วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134) 4 2½-3 289 290-296 305-306 308-309 

(2) วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124) 3½ 2½-3 297 298-304 306-307 309-310 
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8. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร ์(70)       

8.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต       

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ       

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต ์(70314) 3½ - 313 314-315 319 320 

8.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต       

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (70414) 4 - 316 317-318 319 320 

9. สาขาวิชารัฐศาสตร ์(80)       

9.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ       

1) แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (80414) 4 3½-4 322 323-325 331-332 334-335 

2) แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ (80314) 4 3½-4 326 327-330 332-333 335-336 

10. สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ (90)       

10.1 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑติ       

1) แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร        

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (90154) 4 2-3 339-340 341-349 384-385 392-393 

2) แขนงวิชาการจัดการการเกษตร       

(1) วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514) 4 2-3 350 351-355 386 394 

(2) วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524) 4 2-3 356 357-361 387 395 

(3) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรปา่ไม้และสิ่งแวดล้อม 4 2-3 362 363-367 388 396 

 (90534)       

(4) วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544) 4 2-3 368 369-374 389-390 397-398 

10.2 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑติ       

1) แขนงวิชาสหกรณ์ (90614) 4 2-2½ 375-376 377-383 390-391 398-399 

11. สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)       

11.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต       

1) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       

(1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม (96124) 4 2½-3½ 401-402 403-408 422-423 425-426 

(2) วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 4 2½-3½ 409-410 411-417 423-424 426-427 

 (96134)       

2) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       

(1) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 4 - 418 419-421 424 427 

การสื่อสาร (96324)       

(2) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร ์(96334) 4 - 418 419-421 424 427 
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1. ความรู้เก่ียวกบัมหาวิทยาลยั 

1.1 ความเป็นมา 

แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปิด เป็นความพยายามที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้  
มากที่สุด แนวคิดนี้ได้เคยน ามาใช้แล้วในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2476 ได้จัด 
การศึกษา “ระบบตลาดวิชา” รับนักศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือกไม่บังคับให้เข้าฟังบรรยาย  แต่ยังคงใช้วิธีการศึกษาใน 
ลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ ใช้ช้ันเรียนเป็นหลัก นักศึกษาอาจศึกษาได้ด้วยตนเอง หรืออาจเข้ารับฟังบรรยายหรือ 
ไปพบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยได้ ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบจ ากัดการรับนักศึกษาเช่นเดียวกับ  
มหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ใน พ.ศ. 2514 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาขึ้นอีกแห่งหนึ่งคือ มหาวิทยาลัยรามค าแหงซึ่งเปิดหลักสูตร 
การศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระยะที่เปิดสอนในระบบตลาดวิชาและสามารถรับนักศึกษาได้เป็นจ านวนมาก   
แต่ยังคงจัดการศึกษาโดยอาศัยช้ันเรียนเป็นหลักเช่นเดียวกัน ท าให้มหาวิทยาลัยรามค าแหงประสบปัญหาต่างๆ เป็นอันมาก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาคารสถานท่ีเรียนไม่สามารถขยายให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มข้ึนทุกๆ ปี หากมหาวิทยาลยั 
รามค าแหงจะขยายการจัดการศึกษาที่ด าเนินการอยู่นี้ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนแล้ว  รัฐบาลและมหาวิทยาลัย 
จะต้องรับภาระหนักในด้านการลงทุนซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มีวันสิ้นสุด 

ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยใช้
ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงด าเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นอีกแห่งหนึ่งมีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยใน
ระบบเปิด ด าเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งด ารงพระอิสริยยศเป็น “กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา” และพระราชทานพระบรม- 
ราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์ น ามาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยจึงก าหนดวันท่ี 5 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย  

ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ  
ทุกประการ 

ในวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดแรก รวมทั้งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  
ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีคนแรก 

หลังจากได้ใช้เวลาเตรียมการด้านต่างๆ เพื่อให้พร้อมที่จะเปิดสอนเป็นเวลาประมาณ 2 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 
ธิราช จึงได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2523 เปิดรับนักศึกษา 2 สาขาวิชาแรกคือ สาขาวิชาศึกษา-
ศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ และต่อมาได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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ปี พ.ศ. 2525 เปิดรับนักศึกษา สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มขึ้นจ านวน 5 สาขาวิชา 

ปี พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์  
ปี พ.ศ. 2527 เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ปี พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2539 เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเดิมเปิดรับนักศึกษาอยู่ภายใต้แขนงวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ 
ปี พ.ศ. 2544 เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งแต่เดิมเปิดรับนักศึกษาอยู่ภายใต้แขนงวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
รวมสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 12 สาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2553 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้งดรับนักศึกษาเนื่องจากอยู่

ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 
สีประจ ามหาวิทยาลัย สีเขียวกับสีทอง โดยสีเขียวเป็นสีประจ าวันพุธซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่7 และสีทองเป็นสีแห่งสิริมงคล 
เสื้อครุย มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ใช้เสื้อครุยไทย ซึ่งเป็นผ้าโปร่งสีขาว มีแถบสีทองคาดสีเขียวขลิบบริเวณชายเสื้อและ

แขนเสื้อ ที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีวงกลมสีทอง และกลางวงกลมติดตรามหาวิทยาลัย ปริญญาตรี มีวงกลม 1 วง ปริญญาโท  
มีวงกลม 2 วง และปริญญาเอก มีวงกลม 3 วง 

1.2 การจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา
จึงจัดสาระของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ของวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างมีระบบในรูปแบบของชุดการสอนเรียกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
ชุดวิชาหนึ่งแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละหน่วยการสอนใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 ช่ัวโมง 

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา จนกว่าจะ
ครบจ านวนชุดวิชาตามหลักสูตร ทั้งนี้ภายในเวลาไม่เกิน 3 เท่า ของระยะเวลาการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

หลักสตูรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนม ี5 ระดับ คือ 
1. หลักสูตรระดับปรญิญาเอก 
2. หลักสูตรระดับปรญิญาโท 
3. หลักสูตรระดับประกาศนียบตัรบัณฑิต 
4. หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี
5. หลักสูตรระดับประกาศนียบตัร 

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้กับผู้มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่าขึ้นไป และยังเปิดโอกาสให้ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ที่มีประสบการณ์การท างานหลังจบ
การศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่ต ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ โดยจัดโครงสร้าง
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หลักสูตรที่ต้องศึกษาจ าแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร  นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของ
หลักสูตร สามารถใช้เวลาในการศึกษาได้ไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาตามหลักสูตร ดังตัวอย่าง 

1) นายรักชาติ ไทยอาสา ใช้วุฒิ ม.6 สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะต้องศึกษาชุดวิชาตลอดหลักสูตร 
จ านวน 24 ชุดวิชา ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4 ปี จึงส าเร็จการศึกษา 

2) นายอาสา รักชาติไทย สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยใช้วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาก าหนดให้
ศึกษาชุดวิชาตลอดหลักสูตรจ านวน 13 ชุดวิชา ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปีครึ่ง จึงจะส าเร็จการศึกษา 

ทั้งนี้ หากไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตรได้ สามารถใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 3 เท่าของ
ระยะเวลาของหลักสูตร หากใช้เวลาในการศึกษาครบ 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จะต้อง
สมัครเป็นนักศึกษาใหม่และด าเนินการโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วเท่าน้ัน 

ในกรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะโอนชุดวิชาที่สอบผ่านของมหาวิทยาลัย  หรือขอเทียบงานรายวิชาที่ศึกษาจากสถาบัน-
การศึกษาอื่น จะด าเนินการได้หลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ดูรายละเอียดการโอนชุดวิชา/การ
เทียบงานรายวิชาและ download แบบฟอร์มได้จาก http://www.stou.ac.th เลือก ปริญญาตรี เลือก เรื่องน่ารู้ด้านงาน
ทะเบียน หรืออ่านรายละเอียดจากคู่มือนักศึกษาท่ีจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

1.3 ระบบการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนที่เอื้ออ านวยให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาศึกษาด้วยตนเอง

โดยไม่ต้องเข้าช้ันเรียนตามปกติ แต่ใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านสื่อการสอนต่างๆ เรียกว่า ระบบการศึกษาทางไกล นักศึกษาจะ
ศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ดังนี ้

1.3.1 ศึกษาจาก “สื่อหลัก” ที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ ซีดีเสียง/MP3 ประจ า
ชุดวิชา (บางชุดวิชา) วีซีดี ดีวีดีหรือซีดีมัลติมิเดียประจ าชุดวิชา (บางชุดวิชา) และวัสดุการศึกษาอื่นๆ 

1.3.2 ศึกษาจาก “สื่อเสริม” รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชาตามตาราง
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย กรมประชาสัมพันธ์ สถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(STOU Channel) ระบบ C–Band รับชมจากดาวเทียมได้ทางช่อง IDEASAT, INFOSAT, LEOTECH, THAISAT ช่อง 181 
DYNASAT ช่อง 202 PSI ช่อง 245 GMM Z ช่อง 340 สถานีวิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ 
True Visions ช่อง 193 ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต http://www.stou.ac.th 

1.3.3 เข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าจังหวัดในบางชุดวิชาและ
ในบางจังหวัดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยขอให้นักศึกษาติดตามรายละเอียดได้จาก
ตารางสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาสามารถรับชมการสอนเสริม (บางชุดวิชา) ได้ทางอินเทอร์เน็ต  
(e-Tutorial) ที่ http://www.stou.ac.th คลิกที่ STOU Online และทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV 8) 

1.3.4 เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในบางชุดวิชาที่สาขาวิชาก าหนด ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการที่
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ นอกเหนือจากสื่อเอกสารการสอน หรือสื่ออ่ืนๆ 
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมรายละเอียดและวิธีการเรียนรู้เฉพาะด้านให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1.3.5 เข้ารับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชาเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือเหลือชุดวิชาท่ีจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 3 ชุดวิชา โดยมหาวิทยาลัยจะมี

http://www.stou.ac.th/
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หนังสือแจ้งให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมตามวัน/เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษา
รายละเอียดและตรวจสอบก าหนดวันอบรมฯ ได้ทาง http://www.stou.ac.th ดูที่หัวข้อนักศึกษาปัจจุบัน เลือก ปริญญาตรี  
ดูที่หัวข้อการเรียนการสอน เลือก การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ 

1.3.6 การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาเมื่อศึกษาและสอบผ่านครบทุกชุดวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรการศึกษา หากไม่สามารถสอบผ่านทุกชุดวิชาภายในระยะเวลาตามหลักสูตร สามารถใช้เวลาในการศึกษาได้ไม่เกิน  
3 เท่าของหลักสูตร หากครบก าหนดเวลาแล้วมีสิทธิขอขยายเวลาได้อีก 1 ภาคการศึกษา แต่หากยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาจะต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และโอนชุดวิชาที่สอบผ่านเท่านั้น 

1.4 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยจัดแบ่งลักษณะเนื้อหาชุดวิชาออกเป็น ชุดวิชาเชิงทฤษฎีและชุดวิชาเชิงปฏิบัติ สาขาวิชาเป็นผู้ก าหนด

เกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  ตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชา
ก าหนดไว ้ส าหรับก าหนดการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา สถานท่ีสอบ และการประเมินผลการศึกษา การแจ้งผลการทดสอบ
มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี ้

- สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดสถานที่สอบให้กับนักศึกษาเพื่ออ านวยความสะดวกและช่วยเหลือ
นักศึกษาไม่ต้องละทิ้งหน้าที่การงานในระยะเวลาที่มีการสอบ  ซึ่งสถานที่ที่นักศึกษาเข้าสอบเรียกว่า “สนามสอบ” โดย
มหาวิทยาลัยเปิดสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ที่นักศึกษาให้ไว้กับมหาวิทยาลัย
เป็นเกณฑ์ก าหนดสนามสอบให้นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาบางส่วนไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  
มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้นักศึกษาเลือกสนามสอบไว้ก่อน โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบตามที่นักศึกษาเลือกไว้ เว้นแต่
บางภาคการศึกษา สนามสอบที่นักศึกษาเลือกมีจ านวนห้องสอบไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบ
ใหม่ให้ที่มีสถานท่ีใกล้เคียงกับสนามสอบที่เลือกไว้ 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังให้บริการนักศึกษาท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเดินทางไปต่างประเทศไม่สามารถเข้ารับการสอบใน
ประเทศไทยได้ โดยมหาวิทยาลัยให้บริการจัดสอบในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประเทศในโครงการฯ  จ านวน 7 ประเทศ 
มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลประจ าประเทศนั้นๆ ที่มีความพร้อม 

- ก าหนดการสอบ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค แต่ละภาคการศึกษามีการสอบ 2 ครั้ง คือ สอบไล่ 
และสอบซ่อม โดยมหาวิทยาลัยก าหนดการสอบในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ และด าเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 2 วัน  
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะก าหนดให้มีการสอบวันละ  2 - 3 คาบ แล้วแต่ความเหมาะสม และส านักทะเบียนและวัดผลจะแจ้ง
ก าหนดการสอบในแต่ละครั้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์  หรือตรวจสอบก าหนดการสอบได้ที่  

http://www.stou.ac.th  ข้อมูลการเรียนการสอน  ปริญญาตรี  การสอบ  ตรวจสอบวันเวลาและสถานท่ีสอบ 
ก่อนวันสอบแต่ละครั้งประมาณ 10–25 วัน 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบที่ระบุไว้ในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ สามารถขอย้ายสนามสอบได้ อ่าน

รายละเอียดการขอย้ายสนามสอบทั้งการย้ายแบบถาวรและย้ายแบบชั่วคราวได้จากคู่มือนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้เมื่อ

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว  

http://www.stou.ac.th/
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การประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลยัไดล้ าดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีเข้าสอบในแต่ละชุดวิชา ดงันี ้

คะแนน ล าดับขั้น/ความหมาย ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 76 ขึ้นไป H (HONOUR เกียรตินยิม) 4.00 
ร้อยละ 60 - 75 S (SATISFACTORY ผ่าน) 2.30 
ต ่ากว่าร้อยละ 60 U (UNSATISFACTORY ไมผ่่าน) - 

- I (INCOMPLETE ไมส่มบูรณ)์ - 

การก าหนดสัญลักษณ ์I ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะก าหนดให้ในกรณตี่อไปนี ้
(1)  นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรกจะได้ล าดับช้ัน I (ยกเว้น ภาคการศึกษาพิเศษจะไม่มีล าดับขั้น I) 

เมื่อเข้าสอบซ่อมจะได้ล าดับขั้นตามผลการสอบโดยไม่มีเครื่องหมาย  * (ล าดับขั้นที่มีเครื่องหมาย * ก ากับ แสดงว่าเคยสอบ 
ชุดวิชานั้นไม่ผ่านมาแล้ว) แต่ถ้าไม่ได้เข้าสอบซ่อม I จะเปลี่ยนเป็น U โดยอัตโนมัติ หรือ 

(2)  การด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน 
จากกรณีทั้ง 2 ข้างต้น เมื่อผู้ที่ได้คะแนนเกียรตินิยม H หลังจากได้ I มีสิทธิได้รับเกียรตินิยมเช่นเดียวกับนักศึกษาอ่ืนๆ 

ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ โดยการนับชุดวิชาสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะนับเฉพาะชุดวิชาที่สอบได้ล าดับขั้น 
H และ S เท่านั้น 

- การแจ้งผลสอบ เมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการประมวลความรู้ของนักศึกษาที่เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว  จะแจ้งผลสอบ
ให้กับนักศึกษาทางไปรษณีย์เป็นรายบุคคล โดยในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยก าหนดวันประกาศผลสอบในแต่ละ 
ภาคการศึกษา ดังนี ้

วันประกาศผลสอบ ชุดปรนัย ชุดอัตนัย 
ภาคต้น/2560 สอบไล่ 7  มี.ค.  2561 14 มี.ค.  2561 
 สอบซ่อม 13  มิ.ย.  2561 20  มิ.ย.  2561 
ภาคปลาย/2560 สอบไล่ 5  ก.ย.  2561 12  ก.ย.  2561 
 สอบซ่อม 12  ธ.ค.  2561 19  ธ.ค.  2561 

ส าหรับการก าหนดวันประกาศผลสอบในภาคการศึกษาต่อไป นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือลงทะเบียนเรียน 
ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือท่ี http://www.stou.ac.th  

1.5 การลงทะเบียนเรียน 
ในการสมัครเป็นนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยก าหนดให้ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาไม่น้อยกว่า  1 ชุดวิชา แต่ 

ไม่เกิน 3 ชุดวิชา มาพร้อมการสมัคร โดยผู้สมัครควรตรวจทานการกรอกรหัสและช่ือชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนลงใน  
ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี ้

1.5.1 ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นครั้งแรก ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตามโปรแกรม
การลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิชาจัดให้ โดยสาขาวิชาได้จัดความส าคัญของเนื้อหาวิชาไว้จากความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นจนถึง
เนื้อหาความรู้เฉพาะด้านเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจตามล าดับ ซึ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน 
ชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาตามหลักสูตร 

http://www.stou.ac.th/
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1.5.2 ผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและใช้สิทธิโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วเข้าหลักสูตรใหม่ที่สมัคร หรือ
ผู้สมัครที่ต้องการขอเทียบงานรายวิชาที่สอบผ่านจากสถาบันการศึกษาอื่น สามารถจัดโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนเองโดย
เลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนจากโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดให้ประกอบกับตารางสอบ เพื่อมิให้แต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนมีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลา
สอบเดียวกัน 

ส าหรับชุดวิชาที่เป็นชุดฝึกปฏิบัติ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพ่ิมชุดวิชา และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชาในภาคการศึกษาแรกที่สมัคร  เนื่องจากนักศึกษาจะต้องโอนชุดวิชาให้
แล้วเสร็จก่อน เมื่อเหลือชุดวิชาที่ต้องศึกษาตามหลักสูตรใหม่ที่สมัครไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาแล้ว จึงสามารถ
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพได้ 

เพื่อให้ท่านได้รับชุดวิชาครบตามจ านวนชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้  ผู้สมัครจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน ดูตัวอย่างการค านวณค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียน หน้า 501 

การโอนชุดวิชา/การเทียบงานรายวิชาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ สามารถยื่นค าร้องได้เมื่อได้รับการ 
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและวิธีปฏิบัติจากคู่มือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้
พร้อมการตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือท่ีเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th  

1.6 การเพิ่มชุดวิชา และการถอนชุดวิชา  
- การเพ่ิมชุดวิชา  เป็นการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมจากที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษาเดียวกัน 

นักศึกษาที่ประสงค์จะเพิ่มชุดวิชาเนื่องจากลงทะเบียนเรียนไว้ ไม่ครบ 3 ชุดวิชา สามารถขอเพิ่มชุดวิชาได้  1 คร้ังต่อ 
ภาคการศึกษา  และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ดูได้จากปฏิทินการศึกษา) ทั้งนี้ 
ชุดวิชาที่ขอเพิ่มเมื่อรวมกับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วในภาคการศึกษาเดียวกันนั้นต้องไม่เกิน 3 ชุดวิชา 

มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เพ่ิมชุดวิชาท่ีเป็นชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในภาคการศึกษาแรกที่สมัคร 
- การถอนชุดวิชา  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วและมีความจ าเป็นไม่สามารถศึกษาได้ จะต้องยื่นขอถอน  

ชุดวิชาที่ไม่สามารถศึกษาได้ หรือหากประสงค์จะเปลี่ยนชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วเป็นชุดวิชาอื่น ต้องถอนชุดวิชาที่  
ไม่ต้องการศึกษาแล้วจึงเพิ่มชุดวิชาที่ต้องการแทน โดยให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ดูได้จากปฏิทิน
การศึกษา)   

1.7 ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องช าระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ไว้เป็น 2 ส่วน 

ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ

นักศึกษาเหมาจ่าย รวมเป็นเงิน 1,400 บาท ซึ่งผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องช าระเท่ากัน และ 
ส่วนที ่2 เป็นค่าใช้จ่ายของชุดวิชาที่ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่เลือกลงทะเบียนเรียน โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้ผู้สมัคร

เป็นนักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา มาพร้อมการสมัครเป็นนักศึกษา ในแต่ละ
ชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนจะมีการก าหนดอัตราที่ต้องช าระแตกต่างกันตามจ านวนของสื่อวัสดุการศึกษาและกิจกรรมที่ 
จัดให้ โปรดดูรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษาตามภาคการศึกษาที่สมัครที่หน้า 433 - 463 
 

http://www.stou.ac.th/
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2. โอกาสทางการศึกษาส าหรบัผูพิ้การ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาส าหรับผู้พิการเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ  ได้ตามศักยภาพ
ของตนเองและความพร้อมในการจัดการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา 

โดยมีบริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ ดังนี ้
1. การให้ค าปรึกษา การเลือกสาขาวิชา การวางแผนการเรียนส าหรับนักศึกษาพิการ 
2. เงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี 
3. สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการ เช่น หนังสือเสียงเดซี ไฟล์ข้อความ (*.txt) 

 

2.1 การขอรับบริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ 
นักศึกษาพิการสามารถติดต่อขอรับค าปรึกษาการวางแผนการเรียนและสื่อสนับสนุนการเรียนได้ โดยติดต่อศูนย์บริการ

นักศึกษาพิการ หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. หรือ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One-Stop Service Center: OSS Center) 
เพื่อรับข้อสนเทศเพิ่มเติม โดยน าหลักฐานแสดงการรับรองความพิการในการติดต่อขอรับบริการ เช่น บัตรประจ าตัวคนพิการ 
บัตรประจ าตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ ประวัติการเรียนจากสถานศึกษาเดิม เป็นต้น 

นักศึกษาพิการสามารถขอรับค าปรึกษาเพื่อรับข้อสนเทศที่จ าเป็นก่อนตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาหรือขอรับเงินอุดหนุน
การศึกษาได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  โทรศัพท์ 0 2504 7821-3 โทรสาร 0 2503 3963 e-mail: ds.esoffice@stou 

.ac.th หรือ http://www.stou.ac.th  ปริญญาตรี  ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ หรือทางไปรษณีย์ที่ ศูนย์บริการ
นักศึกษาพิการ ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 11120 
 

2.2 การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการระดับปรญิญาตรี 
นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานที่แสดงการรับรองความ

พิการ ดังนี ้
1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
2. มีสถานภาพนักศึกษา มสธ. และก าลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็น ปริญญาตรีใบแรกเท่านั้น 
3. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน 
นักศึกษาพิการแจ้งความต้องการจ าเป็นทางการศึกษาก่อนเปดิภาคการศึกษา 

และติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สม  าเสมอ 
 
หมายเหตุ   1. ผู้พิการที่สมัครเรียน มสธ. ทุกคน ต้องกรอกประเภทของผู้สมัครในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ชัดเจน  และ 

 กรอกแบบกรอกข้อมูลส าหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ หน้า 488 โดยละเอียด และส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร 
2. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป สาขาวิชาใดที่โครงสร้างหลักสูตรต้องศึกษาชุดวิชาการอ่านภาษาไทย  และชุดวิชา

ภาษาอังกฤษทุกชุดวิชา ผู้พิการตาบอดทั้งสองข้างที่จะลงทะเบียนเรียนหรือสมัครเรียน ต้องขอค าแนะน าปรึกษาจากสาขาวิชา
หรือศูนย์บริการนักศึกษาพิการก่อนการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้น ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และชุดวิชา 
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ สามารถศึกษาได้) 

mailto:ds.esoffice@stou


 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

3. โอกาสทางการศึกษาส าหรับผู้ต้องขัง 

9 

3. โอกาสทางการศึกษาส าหรบัผู้ต้องขงั 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้ต้องขังใหไ้ด้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่สูงข้ึน เพื่อพัฒนา
ตนเองและสามารถน าไปประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข จึงได้จัดการศึกษา ระดับ 
อุดมศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังใหส้ามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในปีการศึกษา 2560 จัดการศึกษาไว้ ดังนี ้

สาขาวิชา แขนงวิชา/วิชาเอกที่รับสมัคร 
ศิลปศาสตร์ รหัส 10 แขนงวิชาไทยคดีศึกษา และแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร ์
นิเทศศาสตร์ รหัส 15 ทุกหลักสูตร 
ศึกษาศาสตร์ รหัส 20 ทุกวิชาเอก 
วิทยาการจัดการ รหัส 30 ทุกวิชาเอก ยกเว้นวิชาเอกการจดัการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
นิติศาสตร์ รหัส 40 วิชาเอกนิติศาสตร ์และประกาศนยีบัตรผู้น าชุมชน 
เศรษฐศาสตร์ รหัส 60 ทุกวิชาเอก 
รัฐศาสตร์ รหัส 80 ทุกแขนงวิชา 
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90 ทุกวิชาเอก 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96 แขนงวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผู้ต้องขังที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้อง
ด าเนินการขออนุญาตสมัครเป็นนักศึกษาต่อกรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ในกรณีที่
ด าเนินการขออนุญาตแล้วอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากกรมราชทัณฑ์ มหาวิทยาลัยอนุโลมให้ผู้สมัครจัดส่งหนังสืออนุญาต
จากกรมราชทัณฑ์ภายหลังการสมัครได้ 

ส าหรับผู้ต้องขังที่ต้องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ต้องได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ให้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาและแขนงวิชาดังกล่าวก่อน 
โดยต้องส่งหนังสืออนุญาตให้สมัครเข้าศึกษาของกรมราชทัณฑ์ที่ระบุข้อความ  “อนุญาตให้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้” มาพร้อมเอกสารการสมัครด้วยเท่านั้น 
ผู้ต้องขังที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ผู้ต้องขังที่สมัครเรียน มสธ. ทุกคน ต้องกรอกประเภทของผู้สมัครในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ชัดเจน  และ 
กรอกแบบกรอกข้อมูลส าหรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง หน้า 489 โดยละเอียด และส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร 
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4. โอกาสทางการศึกษาส าหรบัคนไทยในต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการศึกษาส าหรับคนไทยในต่างประเทศโดยได้รับความร่วมมือจากกรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ ส านักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน เพื่อขยายโอกาส
ทางการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนไทยในต่างประเทศได้เพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีการจัดการศึกษาส าหรับคนไทยในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เมืองไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไนดารุสซาลาม 
เมืองฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เมืองดูไบ) 

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  หรือชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ  
ณ สถานท่ีที่มหาวิทยาลัยจัดให้ โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมประมาณ 4 - 5 วัน 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการให้บริการจัดสอบในต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในประเทศไทย 
แต่ในช่วงเวลาสอบมีภารกิจในต่างประเทศ 

4.1 วิธีการสมัคร 
1) ผู้สมัครที่พ านักอยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เมืองไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไนดารุสซาลาม เมืองฮ่องกง และ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์(ดูไบ) ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช สามารถ download ใบสมัคร
และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่  http://www.stou.ac.th เลือก รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2560 เลือก ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาส าหรับคนไทยในต่างประเทศ 

ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครและช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนต่อศูนย์บริการ
การศึกษาของ มสธ. ดังรายชื่อข้างล่างนี้ เพื่อรวบรวมให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

ประเทศ หน่วยงานที่เป็นศูนย์บริการการศึกษาของ มสธ. 
สิงคโปร์ ส านักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ 372 Orchard Road, SG 238539  
มาเลเซีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 206 Jalan Ampang, 50450  

Kuala Lumpur 
เมืองไต้หวัน ส านักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนท่ี 2) ไทเป 10th FL., 151 Hsin-yi Rd, 

Section 3, Taipei 10658, Taiwan R.O.C. 
ซาอุดีอาระเบีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด Al Dras Tower, 7th Floor, King Abdullah 

Road, P.O. Box 8014, Jeddah 21482, Kingdom of Saudi Arabia 
บรูไนดารุสซาลาม  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน No.2, Simpang 682, Jalan 

Tutong, Kampong Bunut, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 
เมืองฮ่องกง ส านักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง 22/F, Room 2202 Bangkok Bank Building 18 

Bonham Strand West Sheung Wan, Hong Kong 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ Villa 35, Street No. 16, Community 366,Umm 

Suqeim 3, P.O. Box 51844 Dubai 
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2) ผู้สมัครที่พ านักอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากข้อ 1) ให้ด าเนินการสมัครตามขั้นตอนเดียวกับผู้สมัครทั่วไปใน
ประเทศไทยทุกประการ 

ผู้สมัครต้องแจ้งที่อยู่ภายในประเทศไทยส าหรับใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยในการรับเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้โดย
ต้องมีญาติ หรือบุคคลอื่นด าเนินการจัดส่งต่อให้กับผู้สมัครในประเทศที่พ านักอยู่ต่อไป เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดส่ง
ให้กับผู้สมัครโดยตรงยังประเทศท่ีพ านักได้ 

4.2 วิธีการช าระเงิน 
1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคิดค่าลงทะเบียนเรียนในการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่พ านักอยู่ในประเทศสิงคโปร์  

มาเลเซีย เมืองไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไนดารุสซาลาม เมืองฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) ในอัตราเหมาจ่ายตาม
จ านวนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ดังนี ้

จ านวนชุดวิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียน 

อัตราค่าลงทะเบียนเรียน
ของภาคการศึกษาท่ีสมัคร 

อัตราค่าลงทะเบียนเรียน
ของภาคการศึกษาต่อไป 

ค่าลงทะเบียนเรียน 
สอบซ่อม/คร้ัง 

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) ผู้สมัครที่พ านักอยู่ในประเทศอืน่นอกเหนือจาก 7 ประเทศท่ีกล่าวแล้ว ให้ช าระเงินในอัตราเดียวกนักับผู้สมคัรใน
ประเทศไทย 

4.3 การใช้บริการจัดสอบ 
1) นักศึกษาในประเทศสิงคโปร์  มาเลเซีย เมืองไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไนดารุสซาลาม เมืองฮ่องกง และ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ หรือส านักงานแรงงาน
ที่เป็นศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ณ ประเทศนั้นๆ 

2) ส าหรับนักศึกษาในประเทศอื่นนอกเหนือจาก 7 ประเทศข้างต้นที่ประสงค์จะเข้าสอบ ณ ประเทศที่พ านักอยู่ 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการจัดสอบภายในประเทศที่พ านักอยู่โดยไม่ต้องเดินทางกลับมายังประเทศไทย  โดยจะจัดสอบให้  
ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยประจ าประเทศนั้นๆ ที่มีความพร้อมที่จะจัดสอบให้ได้ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใช้
บริการจัดสอบต้องด าเนินการยื่นค าร้องและโอนเงินค่าบริการจัดสอบก่อนก าหนดการสอบ 45 วัน 

นักศึกษาพิมพ์แบบฟอร์มใบค าร้องขอใช้บริการจัดสอบต่างประเทศได้จาก  http://www.stou.ac.th /ปริญญาตรี/ 
การสอบในต่างประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบริการจัดสอบต่างประเทศส าหรับนักศึกษาที่พ านักอยู่ในประเทศอื่น
นอกเหนือจากข้อ 1) ในอัตราเหมาจ่าย 6,500 บาท ต่อครั้งของการสอบ (ไม่รวมกับค่าลงทะเบียนเรียน) โอนเงินค่าบริการ 
จัดสอบเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด (มหาชน) สาขานนทบุ รี เลขที่ 140-0-96697-2 ชื่อบัญชี 
มหาวิทยาลัย-สุโขทัยธรรมาธิราช (นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินเอง) ส่งแบบฟอร์มใบค าร้องและส าเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าขอใช้บริการจัดสอบที่ธนาคารออกให้  มายังฝ่ายจัดสอบ ส านักทะเบียนและวัดผล ทางโทรสารที ่
0 2503 2742 หรือทาง e-mail address: ev.reoffice@stou.ac.th ภายในวันที่ช าระเงินหรือวันรุ่งขึ้น  หากมีข้อขัดข้อง
เกี่ยวกับสถานท่ีสอบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายกรณีไป 

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ โทร. 0 2503 2681 ฝ่ายจัดสอบ ส านักทะเบียนและวดัผล 

http://www.stou.ac.th/
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5. แนวทางเลือกสาขาวิชา 

เมื่อผู้สนใจได้รับทราบรายละเอียดในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว สนใจสมัครเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการศึกษาจะประสบความส าเร็จได้ตามความตั้งใจนั้น จะต้องศึกษาและพิจารณารายละเอียดแนวทางใน
การเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ดังต่อไปนี้ 

5.1 ส ารวจความสนใจของตนเอง ส ารวจบุคลิกภาพของตนเอง ตรวจสอบความสามารถทางการเรียน ศึกษาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพ และวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเองอย่างเป็นธรรมว่าตนเองเหมาะสมกับการศึกษาในสาขาวิชาใด 

5.2 ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครและวุฒิการศึกษาของตนเองว่าจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาใดได้บ้าง 
5.3 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่สนใจ ว่าจะต้องศึกษากี่ชุดวิชา ประเมินเบื้องต้นจากช่ือชุดวิชาว่ายากหรือ

ง่ายส าหรับความสามารถของตัวเรา 
5.4 ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสาขาวิชาที่สนใจ ในประเด็นต่อไปนี้ 

- สนใจสาขาวิชาใดมากกว่ากัน เพราะเหตุใด 
- สาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวข้องกับการท างานหรือไม่ 
- ความจ าเป็นในเรื่องระยะเวลาที่ศึกษา 
- ความยาก – ง่ายในการเรียนให้ส าเร็จการศึกษา 
- การประกอบอาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษา 

5.5 ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเองจะมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จมากที่สุด 
หากต้องการการปรึกษา โปรดติดต่อฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส านักบริการการศึกษา โทร. 0 2504 7631-7  

e-mail: co.esoffice@stou.ac.th  
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6. สาขาวิชาท่ีเปิดรบันักศึกษา ปีการศึกษา 2560 

 
 

1)  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รหัส 10     หน้า    14–65  
2)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  รหัส 15    หน้า    66–83 
3)  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  รหัส 20    หน้า    84–133 
4)  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30   หน้า  134–220 
5)  สาขาวิชานิติศาสตร์  รหัส 40    หน้า  221–235 
6)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รหัส 50   หน้า  236–287 
7)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  รหัส 60   หน้า  288–310 
8)  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  รหัส 70   หน้า  311–320 
9)  สาขาวิชารัฐศาสตร์  รหัส 80    หน้า  321–336 
10)  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  รหัส 90 หน้า  337–399 
11)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96 หน้า  400–427 
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1)  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รหัส 10 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10 รับผิดชอบการเปิดสอนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาในทุกสาขาวิชา 
ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งมีความตระหนักใน
คุณค่าของวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจและความเป็นอยู่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีและ
ประกาศนียบัตรในหลักสูตรต่างๆ ดังนี ้

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรสารสนเทศและผู้สนใจ

ทั่วไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในองค์การสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล 
หน่วยทะเบียนและสถิติ ตลอดจนหน่วยงานและส านักงานทุกแห่งที่ใช้สารสนเทศประกอบการวินิจฉัยสั่งการทั้งในภาครัฐและ
เอกชน เปิดสอน 2 วิชาเอก ดังนี ้

1.1 วิชาเอกสารสนเทศท่ัวไป รหัส 10434 
1.2 วิชาเอกสารสนเทศส านักงาน รหัส 10444 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 10614 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
เน้นการให้ความรู้ ความสามารถเพิ่มมาตรฐานวิชาชีพและทักษะที่จ าเป็นในการใช้ภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลของโลก สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ พัฒนาศักยภาพของบุคคล
ให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัยในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพการใช้ภาษาอังกฤษ  

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224  
เน้นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมทุกแง่มุม ในลักษณะสหวิทยาการ ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการ

ค้นคว้าและวิจัยด้านไทยคดีศึกษา ตลอดจนผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และวิจารณ์สังคมและวัฒนธรรมไทย
อย่างมีเหตุผล  

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111  
เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้และ

การประกอบอาชีพ แบ่งเป็น 10 กลุ่มวิชาเฉพาะ ดังนี ้
(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) กลุ่มวิชาเฉพาะงานส านักงาน รหัส 4   (10) กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร รหัส 9 

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511  
เน้นความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ 
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6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ รหัส 10431 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศและปฏิบัติงานด้านสารสนเทศในหน่วยงานและองค์การ

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนในยุคสังคมปัจจุบัน  
แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้ 
(1) กลุ่มวิชางานสารสนเทศท่ัวไป รหัส 1 
(2) กลุ่มวิชางานสารสนเทศส านักงาน รหัส 2 

7. หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร รหัส 10713  

สาขาวิชาศิลปศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อให้ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์แก่บุคลากรที่ประสงค์จะพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างกว้างขวางยิ่งข้ึน 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตในแขนงวิชาที่ให้บริการและอ านวยประโยชน์แก่สังคมในด้านตา่งๆ 
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
4. เพื่อบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ และน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมแก่บุคคลแตล่ะอาชีพ 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพในองค์การสารสนเทศประเภทต่างๆ  เช่น 
ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล และหน่วยทะเบียนและสถิติ เป็นนักวิชาการด้านวัฒนธรรม การ
ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การวิจัยทางไทยคดีศึกษา และสามารถน าความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใน
อาชีพครู อาจารย์ นักวิชาการ นักกฎหมาย นักธุรกิจ พนักงานโรงแรม มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน ช่าง นักวิชาการเกษตร 
และอาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป  รหัส 10434 

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

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
รหัส 10 

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป 
รหัส 10434 

 
 
 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
ที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ  
6.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญา
ช้ันใดชั้นหน่ึง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย
รับรอง 

 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 17–25    
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 54-55 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 60–61  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป  รหัส 10434 
1.  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     3     ชุดวิชา 
10103  ทักษะชีวิต 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
- เลือก     2     ชุดวิชา โดยเลือกเรียนตามกลุ่มเน้ือหากลุ่มละ 1 ชุดวิชา ดังน้ี 
กลุ่มวิชาภาษา 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
10131  สังคมมนุษย ์ 10152  ไทยกับสังคมโลก  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
วิชาแกน     7     ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     6     ชุดวิชา 
10202  การอ่านภาษาไทย 13203  การวิจัยเบื้องต้นทาง 13401  ประสบการณ์วิชาชีพ 
13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องตน้           สารสนเทศศาสตร ์           สารสนเทศศาสตร์(1) 
13202  การสื่อสารในงานสารสนเทศ  13413  เทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งต้น 
-  เลือก     1     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
10172  การอ่านภาษาอังกฤษ 11304  ภาษาอังกฤษส าหรับ 11305  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
           เจ้าหน้าท่ีส านักงาน            ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 

 

 

หมายเหต ุ  (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา เท่านั้น  

และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาชุดวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 

รวมทั้งฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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วิชาเฉพาะด้าน     7     ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     6     ชุดวิชา 
13311  การพัฒนาทรัพยากร 13313  การบริการและเผยแพร ่ 13412  แหล่งสารสนเทศทาง 
          สารสนเทศ           สารสนเทศ           สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
13312  การวิเคราะหส์ารสนเทศ 13314  การจัดการองค์การ และวิทยาศาสตร ์
           สารสนเทศ 13423  ระบบสารสนเทศส านักงาน 
-  เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
13411  ทรัพยากรสารสนเทศ 13414  การจดัการทรัพยากร  
          ลักษณะพิเศษ สารสนเทศท้องถิ่น  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดบัปริญญาตรทีี่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรยีน

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2.  ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหตัถกรรม  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่)  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา  2560 
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  

-  บังคับ     3     ชุดวิชา 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
-  เลือก     1     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปน้ี 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
วิชาแกน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องตน้ 13401  ประสบการณ์วิชาชีพ 13413  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
13202  การสื่อสารในงานสารสนเทศ           สารสนเทศศาสตร์(1)           เบื้องต้น 
-  เลือก     1     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
10172  การอ่านภาษาอังกฤษ 11304  ภาษาอังกฤษส าหรับ 11305  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
           เจ้าหน้าท่ีส านักงาน            ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
วิชาเฉพาะด้าน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13311  การพัฒนาทรัพยากร 13313  การบริการและเผยแพร ่ 13314  การจัดการองค์การสารสนเทศ 
          สารสนเทศ           สารสนเทศ  
13312  การวิเคราะหส์ารสนเทศ   
-  เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
13411  ทรัพยากรสารสนเทศ 13412  แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร ์ 13414  การจดัการทรัพยากร 
          ลักษณะพิเศษ           มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ สารสนเทศท้องถิ่น 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 

หมายเหต ุ  (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา เท่านั้น  
และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาชุดวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 
รวมทั้งฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  
มหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

3.  ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  

-  บังคับ     3     ชุดวิชา 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
-  เลือก     1     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปน้ี 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
วิชาแกน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องตน้ 13401  ประสบการณ์วิชาชีพ 13413  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
13202  การสื่อสารในงานสารสนเทศ           สารสนเทศศาสตร์(1)           เบื้องต้น 
-  เลือก     1     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
10172  การอ่านภาษาอังกฤษ 11304  ภาษาอังกฤษส าหรับ 11305  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
           เจ้าหน้าที่ส านักงาน            ผู้ใช้คอมพิวเตอร ์

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา เท่านั้น  

และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาชุดวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 

รวมทั้งฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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วิชาเฉพาะด้าน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13311  การพัฒนาทรัพยากร 13313  การบริการและเผยแพร ่ 13314  การจัดการองค์การสารสนเทศ 
          สารสนเทศ           สารสนเทศ  
13312  การวิเคราะหส์ารสนเทศ   
-  เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
13411  ทรัพยากรสารสนเทศ 13412  แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร ์ 13414  การจดัการทรัพยากร 
          ลักษณะพิเศษ           มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ สารสนเทศท้องถิ่น 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

4.  ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่)  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา  2560 
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
วิชาแกน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องตน้ 13401  ประสบการณ์วิชาชีพ 13413  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
13202  การสื่อสารในงานสารสนเทศ           สารสนเทศศาสตร์(1)           เบื้องต้น 
- เลือก     1     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปน้ี 
10172  การอ่านภาษาอังกฤษ 11304  ภาษาอังกฤษส าหรับ 11305  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
           เจ้าหน้าท่ีส านักงาน            ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
วิชาเฉพาะด้าน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13311  การพัฒนาทรัพยากร 13313  การบริการและเผยแพร ่ 13314  การจัดการองค์การสารสนเทศ 
          สารสนเทศ           สารสนเทศ  
13312  การวิเคราะหส์ารสนเทศ   
- เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาตอ่ไปน้ี 
13411  ทรัพยากรสารสนเทศ 13412  แหล่งสารสนเทศทาง 13414  การจดัการทรัพยากร 
          ลักษณะพิเศษ           สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สารสนเทศท้องถิ่น 
           และวิทยาศาสตร ์  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 

 

 

 

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา เท่านัน้  

และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาชุดวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 

รวมทั้งฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

5.  ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องตน้ 13401  ประสบการณ์วิชาชีพ 13413  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
13202  การสื่อสารในงานสารสนเทศ           สารสนเทศศาสตร์(1)           เบื้องต้น 
-  เลือก     1     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปน้ี 
10172  การอ่านภาษาอังกฤษ 11304  ภาษาอังกฤษส าหรับ 11305  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
           เจ้าหน้าท่ีส านักงาน            ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
วิชาเฉพาะด้าน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13311  การพัฒนาทรัพยากร 13313  การบริการและเผยแพร ่ 13314  การจัดการองค์การสารสนเทศ 
          สารสนเทศ           สารสนเทศ  
13312  การวิเคราะหส์ารสนเทศ   

หมายเหต ุ  (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา เท่านั้น  
และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาชุดวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 
รวมทั้งฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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-  เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
13411  ทรัพยากรสารสนเทศ 13412  แหล่งสารสนเทศทาง 13414  การจดัการทรัพยากร 
          ลักษณะพิเศษ           สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สารสนเทศท้องถิ่น 
           และวิทยาศาสตร ์  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

6.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
วิชาแกน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องตน้ 13401  ประสบการณ์วิชาชีพ 13413  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
13202  การสื่อสารในงานสารสนเทศ           สารสนเทศศาสตร์(1)           เบื้องต้น 
-  เลือก     1     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
10172  การอ่านภาษาอังกฤษ 11304  ภาษาอังกฤษส าหรับ 11305  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
           เจ้าหน้าท่ีส านักงาน            ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
วิชาเฉพาะด้าน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13311  การพัฒนาทรัพยากร 13313  การบริการและเผยแพร ่ 13314  การจัดการองค์การสารสนเทศ 
          สารสนเทศ           สารสนเทศ  
13312  การวิเคราะหส์ารสนเทศ   
-  เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
13411  ทรัพยากรสารสนเทศ 13412  แหล่งสารสนเทศทาง 13414  การจดัการทรัพยากร 
          ลักษณะพิเศษ           สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สารสนเทศท้องถิ่น 
           และวิทยาศาสตร ์  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา เท่านั้น  

และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาชุดวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร รวมทั้ง

ฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
วิชาเอกสารสนเทศส านักงาน  รหัส 10444 

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

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
รหัส 10 

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
วิชาเอกสารสนเทศส านักงาน 
รหัส 10444 

 
 
 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
ที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ  
6.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญา
ช้ันใดชั้นหน่ึง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย
รับรอง 

 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 27–35  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 56-57 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 62–63  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
วิชาเอกสารสนเทศส านักงาน  รหัส 10444 
1.  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

-  บังคับ     3     ชุดวิชา 
10103  ทักษะชีวิต 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
-  เลือก     2     ชุดวิชา โดยเลือกเรียนตามกลุ่มเน้ือหากลุ่มละ 1 ชุดวิชา ดังน้ี 
กลุ่มวิชาภาษา 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
10131  สังคมมนุษย์ 10152  ไทยกับสังคมโลก  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
วิชาแกน     7     ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     6     ชุดวิชา 
10202  การอ่านภาษาไทย 13203  การวิจัยเบื้องต้นทาง 13413  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น           สารสนเทศศาสตร์           เบื้องต้น 
13202  การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13401  ประสบการณ์วิชาชีพ  
           สารสนเทศศาสตร์(1)  
-  เลือก     1     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10172  การอ่านภาษาอังกฤษ 11304  ภาษาอังกฤษส าหรับ 11305  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
           เจ้าหน้าท่ีส านักงาน            ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา เท่านั้น  
และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาชุดวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 

รวมทั้งฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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วิชาเฉพาะด้าน     7     ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     6     ชุดวิชา 
13314  การจัดการองค์การ 13323  การจัดการการเงินและ 13422  พฤติกรรมองค์การและ 
          สารสนเทศ           การจัดการการด าเนินงาน           การจัดการการตลาด 
13321  การเขียนเพื่อการสื่อสาร 13421  การจัดการงานส านักงาน 13423  ระบบสารสนเทศส านักงาน 
          ธุรกิจ   
-  เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
13411  ทรัพยากรสารสนเทศ 13414  การจัดการทรัพยากร  
          ลักษณะพิเศษ สารสนเทศท้องถิ่น  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2.  ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)  
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  

-  บังคับ     3     ชุดวิชา 
10121  อารยธรรมมนุษย์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
-  เลือก     1     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
วิชาแกน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13401  ประสบการณ์วิชาชีพ 13413  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
13202  การสื่อสารในงานสารสนเทศ           สารสนเทศศาสตร์(1)           เบื้องต้น 
-  เลือก     1     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปน้ี 
10172  การอ่านภาษาอังกฤษ 11304  ภาษาอังกฤษส าหรับ 11305  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
           เจ้าหน้าท่ีส านักงาน            ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
วิชาเฉพาะด้าน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13321  การเขียนเพื่อการสื่อสาร 13323  การจัดการการเงินและ 13421  การจัดการงานส านักงาน 
          ธุรกิจ           การจัดการการด าเนินงาน 13423  ระบบสารสนเทศส านักงาน 
-  เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
13314  การจัดการองค์การ 13422  พฤติกรรมองค์การและ  
          สารสนเทศ           การจัดการการตลาด  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา เท่านั้น  
และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาชุดวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 

รวมทั้งฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา  2560 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รหัส 10 

30 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

3.  ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  

- บังคับ     3     ชุดวิชา  
10121  อารยธรรมมนุษย์ 10131  สังคมมนุษย์ 10151  ไทยศึกษา 
- เลือก     1     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
วิชาแกน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13401  ประสบการณ์วิชาชีพ 13413  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
13202  การสื่อสารในงานสารสนเทศ           สารสนเทศศาสตร์(1)           เบื้องต้น 
-  เลือก     1     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10172  การอ่านภาษาอังกฤษ 11304  ภาษาอังกฤษส าหรับ 11305  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
           เจ้าหน้าท่ีส านักงาน            ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา เท่านั้น  
และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาชุดวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 

รวมทั้งฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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วิชาเฉพาะด้าน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13321  การเขียนเพื่อการสื่อสาร 13323  การจัดการการเงินและ 13421  การจัดการงานส านักงาน 
          ธุรกิจ           การจัดการการด าเนินงาน 13423  ระบบสารสนเทศส านักงาน 
-  เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
13314  การจัดการองค์การ 13422  พฤติกรรมองค์การและ  
          สารสนเทศ           การจัดการการตลาด  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

4.  ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121  อารยธรรมมนุษย์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151  ไทยศึกษา 
            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
วิชาแกน     5     ชุดวิชา 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13401  ประสบการณ์วิชาชีพ 13413  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
13202  การสื่อสารในงานสารสนเทศ           สารสนเทศศาสตร์(1) เบื้องต้น 
-  เลือก     1     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10172  การอ่านภาษาอังกฤษ 11304  ภาษาอังกฤษส าหรับ 11305  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
           เจ้าหน้าที่ส านักงาน            ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 

วิชาเฉพาะด้าน     5     ชุดวิชา 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13321  การเขียนเพื่อการสื่อสาร 13323  การจัดการการเงินและ 13421  การจัดการงานส านักงาน 
          ธุรกิจ           การจัดการการด าเนินงาน 13423  ระบบสารสนเทศส านักงาน 
-  เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
13314  การจัดการองค์การ 13422  พฤติกรรมองค์การและ  
          สารสนเทศ            การจัดการการตลาด  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา เท่านั้น  
และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาชุดวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 

รวมทั้งฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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5.  ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121  อารยธรรมมนุษย์ 10131  สังคมมนุษย์ 10151  ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13401  ประสบการณ์วิชาชีพ 13413  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
13202  การสื่อสารในงานสารสนเทศ           สารสนเทศศาสตร์(1)           เบื้องต้น 
-  เลือก     1     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปน้ี 
10172  การอ่านภาษาอังกฤษ 11304  ภาษาอังกฤษส าหรับ 11305  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
           เจ้าหน้าท่ีส านักงาน            ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
วิชาเฉพาะด้าน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13321  การเขียนเพื่อการสื่อสาร 13323  การจัดการการเงินและ 13421  การจัดการงานส านักงาน 
          ธุรกิจ           การจัดการการด าเนินงาน 13423  ระบบสารสนเทศส านักงาน 
-  เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
13314  การจัดการองค์การ 13422  พฤติกรรมองค์การและ  
          สารสนเทศ            การจัดการการตลาด  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา เท่านั้น  
และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาชุดวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 

รวมทั้งฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

6.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13401  ประสบการณ์วิชาชีพ 13413  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
13202  การสื่อสารในงานสารสนเทศ           สารสนเทศศาสตร์(1)           เบื้องต้น 
-  เลือก     1     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10172  การอ่านภาษาอังกฤษ 11304  ภาษาอังกฤษส าหรับ 11305  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
           เจ้าหน้าท่ีส านักงาน            ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
 
 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา เท่านั้น  
และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนื้อหาชุดวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 

รวมทั้งฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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วิชาเฉพาะด้าน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     4     ชุดวิชา 
13321  การเขียนเพื่อการสื่อสาร 13323  การจัดการการเงินและ 13421  การจัดการงานส านักงาน 
          ธุรกิจ           การจัดการการด าเนินงาน 13423  ระบบสารสนเทศส านักงาน 
-  เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
13314  การจัดการองค์การ 13422  พฤติกรรมองค์การและ  
          สารสนเทศ            การจัดการการตลาด  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส 10614 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
Bachelor of Arts (English) B.A. (English) 

 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รหัส 10 
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 10614 

 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า25 ปีบริบูรณ ์นับถึงวัน
เปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือ
เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
ผู้มีคุณสมบัติวุฒิการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องมีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็น
อย่างดี เน่ืองจากเป็นหลักสูตรที่มีระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต e-Learning และซีดีรอมเป็นส่วนใหญ่ และต้องมีความรู้
ภาษาไทย อ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี เน่ืองจาก  

1.  ต้องศึกษาชุดวิชาด้านการแปล ซ่ึงมีกิจกรรมการแปลข้อความเป็น
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง สละสลวย 

2.  สื่อในการเรียนการสอน (medium of instruction) ใช้ภาษาไทย 

หมายเหตุ   ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแขนงวิชาภาษาอังกฤษทุกคน ต้องกรอก email address ของตนเองในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็น 

นักศึกษา (มสธ.1) ข้อ 16 ด้วยตัวบรรจงและชัดเจน เพ่ือใช้ในการติดต่อในการเรียนด้วยระบบ e-Learning 

    ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าระบบทันทีในวันเปิดภาคการศึกษา โดยไม่ต้องรอให้ได้รับวัสดุการศึกษาก่อน  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 37–40  
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 57 
 

สาขาวิชาแนะน าให้ผู้สมัครลงทะเบียน

เรียนตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนท่ี

จัดให้ 

กรณีท่ีประสงค์จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 

14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย

ตนเอง และชุดวิชาต่างๆ ท่ีขึ้นต้นด้วยรหัส 

14XXX ในภาคต้น ต้องด าเนินการสมัครให้

ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 

2560 เท่านั้น และไม่อนุญาตให้เพ่ิมชดุวชิา 

เนื่องจากเป็นชุดวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ ซึ่งต้องลงทะเบียนและเข้าเรียนใน

ระบบภายในเวลาที่จัดให้ 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 10614   (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
1. ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 23 ชุดวิชา (138 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     3     ชุดวิชา 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
- เลือก     2     ชุดวิชา โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากแต่ละกลุ่มวิชาต่อไปน้ี 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
10103  ทักษะชีวิต 10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10164  สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
10131  สังคมมนุษย ์ 10152  ไทยกับสังคมโลก  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
วิชาแกน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 14212  ไวยากรณภ์าษาอังกฤษ 14213  การอ่านภาษาอังกฤษ 1(1)(2)(3) 
14111  ทักษะการเรียนรูภ้าษา  เพื่อการสื่อสาร(1)(2)(3) 14214  การเขียนภาษาอังกฤษ 1(1)(2)(3) 

อังกฤษด้วยตนเอง(1)(3)   
 
 

หมายเหตุ  (1)เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์  นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการเข้าลงทะเบียน
เรียนออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ   http://stouonline.stou.ac.th/elearning 
และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 

(2)นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
(3)นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และชุดวิชาต่างๆ ที่ขึ้นต้น

ด้วยรหัส 14XXX  ในภาคต้น ต้องด าเนินการสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และไม่อนุญาตให้เพิ่มชุดวิชา เนื่องจาก
เป็นชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งต้องลงทะเบียนและเข้าเรียนในระบบภายในเวลาที่จัดให้ 

  ทั้งนี้ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าระบบทันทีในวันเปิดภาคการศึกษา โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ได้รับวัสดุการศึกษาก่อน  

http://stouonline.stou.ac.th/elearning
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วิชาเฉพาะด้าน     12     ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     9     ชุดวิชา 
11304  ภาษาอังกฤษส าหรับ 14317  การอ่านภาษาอังกฤษ 2(1)(2)(3) 14422  การน าเสนองานเป็นภาษา- 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 14318  หลักการแปล(1)(2)(3)(4)  อังกฤษอย่างมีประสิทธิผล(1)(2)(3) 
14215  ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 14320  การออกเสยีงภาษาอังกฤษ(1)(2)(3) 14423  ประสบการณ์วิชาชีพภาษา 

เบื้องต้น(1)(2)(3) 14421  การเขียนภาษาอังกฤษ 2(1)(2)(3) อังกฤษ(5) 
14216  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(1)(2)(3)   
-  เลือก     3     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธรุกิจ 11306  ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 11312  ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชีพ 
11302  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว         สาธารณสุข ในประชาคมอาเซยีน 
11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 11307  ภาษาอังกฤษส าหรับช่าง 14319  ทักษะการแปลภาษา 
          โรงแรม 11308  ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร           อังกฤษ(1)(2)(3)(4) 
11305  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้ 11311  ภาษาอังกฤษส าหรับครสูอนภาษา 
          คอมพิวเตอร์   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี  
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

หมายเหตุ  (1)เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์  นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการเข้าลงทะเบียน
เรียนออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ   http://stouonline.stou.ac.th/elearning 
และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 

(2)นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
(3)นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และชุดวิชาต่างๆ ที่ขึ้นต้น

ด้วยรหัส 14XXX  ในภาคต้น ต้องด าเนินการสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และไม่อนุญาตให้เพิ่มชุดวิชา เนื่องจาก
เป็นชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งต้องลงทะเบียนและเข้าเรียนในระบบภายในเวลาที่จัดให้ 

  ทั้งนี้ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าระบบทันทีในวันเปิดภาคการศึกษา โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ได้รับวัสดุการศึกษาก่อน 
(4)นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14318 หลักการแปลก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษได้ 
(5)เป็นชุดวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  

http://stouonline.stou.ac.th/elearning
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นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2. ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 ชุดวิชา (114 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 14212  ไวยากรณภ์าษาอังกฤษเพื่อ 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1(1)(2)(3) 
14111  ทักษะการเรียนรูภ้าษา           การสื่อสาร(1)(2)(3) 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1(1)(2)(3) 
          อังกฤษด้วยตนเอง(1)(3)   
วิชาเฉพาะด้าน     12     ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     9     ชุดวิชา 
11304  ภาษาอังกฤษส าหรับ 14216  การสื่อสารระหว่าง 14421  การเขียนภาษาอังกฤษ 2(1)(2)(3) 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน วัฒนธรรม(1)(2)(3) 14422  การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 
14215  ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 14317  การอ่านภาษาอังกฤษ 2(1)(2)(3) อย่างมีประสิทธิผล(1)(2)(3) 

เบื้องต้น(1)(2)(3) 14318  หลักการแปล(1)(2)(3)(4) 14423  ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(5) 
 14320  การออกเสยีงภาษาอังกฤษ-(1)(2)(3)  

หมายเหตุ  (1)เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์  นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการเข้าลงทะเบียน
เรียนออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ   http://stouonline.stou.ac.th/elearning 
และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 

(2)นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
(3)นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และชุดวิชาต่างๆ ที่ขึ้นต้น

ด้วยรหัส 14XXX  ในภาคต้น ต้องด าเนินการสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และไม่อนุญาตให้เพิ่มชุดวิชา เนื่องจาก
เป็นชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งต้องลงทะเบียนและเข้าเรียนในระบบภายในเวลาที่จัดให้ 

  ทั้งนี้ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าระบบทันทีในวันเปิดภาคการศึกษา โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ได้รับวัสดุการศึกษาก่อน 
(4)นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14318 หลักการแปลก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษได้ 
(5)เป็นชุดวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  

http://stouonline.stou.ac.th/elearning
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-  และเลือก     3     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธรุกิจ 11305  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้ 11308  ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 
11302  ภาษาอังกฤษเพื่อ คอมพิวเตอร ์ 11311  ภาษาอังกฤษส าหรับครสูอนภาษา 

การท่องเที่ยว 11306  ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 11312  ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชีพใน 
11303  ภาษาอังกฤษส าหรับ สาธารณสุข ประชาคมอาเซียน 

พนักงานโรงแรม 11307  ภาษาอังกฤษส าหรับชา่ง 14319  ทกัษะการแปลภาษาอังกฤษ(1)(2)(3)(4) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี  
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  (1)เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์  นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการเข้า 
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์  http://d4lp.stou.ac.th หรือ    http://stouonline 
.stou.ac.th/elearning และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 

(2)นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
(3)นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และชุดวิชาต่างๆ ที่ขึ้นต้น

ด้วยรหัส 14XXX  ในภาคต้น  ต้องด าเนินการสมัครภายในวันที่  10 สิงหาคม 2560  และไม่อนุญาตให้ เพิ่ม 
ชุดวิชา เนื่องจากเป็นชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งต้องลงทะเบียนและเข้าเรียนในระบบภายในเวลาที่จัดให้ 

  ทั้งนี้ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าระบบทันทีในวันเปิดภาคการศึกษา โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ได้รับวัสดุการศึกษาก่อน 
(4)นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14318 หลักการแปลก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษได้  

http://stouonline.stou.ac.th/elearning
http://stouonline.stou.ac.th/elearning
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา  รหัส 10224 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) 
Bachelor of Arts (Thai Studies) B.A. (Thai Studies) 

 (เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์   
รหัส 10 

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา   
รหัส 10224 

 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร 
หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่ง
จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 42–44  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 58 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 63–64  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224     
1.  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

-  บังคับ     2     ชุดวิชา 
10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา  

และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต   
-  เลือก     1     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
-  และเลือก     1     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
10131  สังคมมนุษย ์ 10152  ไทยกับสังคมโลก  
-  และเลือกอีก     1     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10164  สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
วิชาแกน     3     ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 
10201  ประวัติศาสตรไ์ทย 10202  การอ่านภาษาไทย 11111  สังคมและวัฒนธรรมไทย 
วิชาเฉพาะด้าน     12     ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     11     ชุดวิชา 
12305  ศิลปะกับสังคมไทย 12309  ท้องถิ่นไทย 12407  แนวคิดไทย 
12306  วรรณคดไีทย 12310  วิถีไทย 12409  ประสบการณไ์ทยคดีศึกษา(1) 
12308  ประวัติศาสตร์การเมืองและ 12311  โลกทัศน์ไทย 12410  ลักษณะภาษาไทย 

เศรษฐกิจไทย 12402  วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 12411  ภาษาถ่ินและวรรณกรรม 
  ท้องถิ่นไทย 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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-  และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
12303  สังคมไทย 12406  ไทยกับการปรับประเทศ  
 ให้ทันสมัย  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     1     ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
10201  ประวัติศาสตรไ์ทย   
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วิชาเฉพาะด้าน     9     ชุดวิชา (54 หน่วยกิต) 
- บังคับ     8     ชุดวิชา 
12305  ศิลปะกับสังคมไทย 12310  วิถีไทย 12409  ประสบการณไ์ทยคดีศึกษา(1) 
12306  วรรณคดไีทย 12311  โลกทัศน์ไทย 12411  ภาษาถิ่นและวรรณกรรม 
12308  ประวัติศาสตร์การเมือง 12402  วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว           ท้องถิ่นไทย 

และเศรษฐกิจไทย  
- และเลือก     1     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปน้ี 
12407  แนวคิดไทย 12410  ลักษณะภาษาไทย  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  รหัส 10111  เปดิสอน 10 กลุ่มวิชา 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)  กลุ่มวิชาเฉพาะชา่ง   รหัส  8 
5)  กลุ่มวิชาเฉพาะงานส านักงาน  รหัส  4 10)  กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร   รหัส  9 

ชื่อประกาศนียบัตร 
ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ 

  1)  ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู) ป.ออ. (ครู) 
      Certificate in English for Specific Careers (Teaching) Cert. in ESC (Teaching) 
  2)  ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย) ป.ออ. (กฎหมาย) 
      Certificate in English for Specific Careers (Law) Cert. in ESC (Law) 
  3)  ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ธุรกิจ) ป.ออ. (ธุรกิจ) 
      Certificate in English for Specific Careers (Business) Cert. in ESC (Business) 
  4)  ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การโรงแรม) ป.ออ. (การโรงแรม) 
      Certificate in English for Specific Careers (Hotel Work) Cert. in ESC (Hotel Work) 
  5)  ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (งานส านักงาน) ป.ออ. (งานส านักงาน) 
      Certificate in English for Specific Careers (Office Work) Cert. in ESC (Office Work) 
  6)  ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การท่องเที่ยว) ป.ออ. (การท่องเที่ยว) 
      Certificate in English for Specific Careers (Tourism) Cert. in ESC (Tourism) 
  7)  ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (คอมพิวเตอร์) ป.ออ. (คอมพิวเตอร์) 
      Certificate in English for Specific Careers (Computer) Cert. in ESC (Computer) 
  8)  ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การสาธารณสุข) ป.ออ. (การสาธารณสุข) 
      Certificate in English for Specific Careers (Public Health) Cert. in ESC (Public Health) 
  9)  ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ช่าง) ป.ออ. (ช่าง) 
      Certificate in English for Specific Careers (Technicians) Cert. in ESC (Technicians) 
10)  ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การเกษตร) ป.ออ. (การเกษตร) 
      Certificate in English for Specific Careers (Agriculture) Cert. in ESC (Agriculture) 
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 (เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รหัส 10 
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ 
   เฉพาะอาชีพ  รหัส 10111 
   เปิดสอน 10 กลุ่มวิชาเฉพาะ ดงันี้ 

1)  ครู  รหัส  A 
2)  กฎหมาย  รหัส  1 
3)  ธุรกิจ  รหัส  2 
4)  การโรงแรม  รหัส  3 
5)  งานส านักงาน  รหัส  4 
6)  การท่องเท่ียว  รหัส  5 
7)  คอมพิวเตอร์  รหัส  6 
8)  การสาธารณสุข  รหัส  7 
9)  ช่าง  รหัส  8 

 10)  การเกษตร  รหัส  9 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร 
หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่ง
จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ ต้องกรอกรหัสและชื่อกลุ่มวิชาเฉพาะที่ต้องการ 

                ศึกษาในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ข้อ 19.3 ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 47 
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 59 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 65 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  รหัส 10111 
เปิดสอน 10 กลุ่มวิชาเฉพาะ 

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)  กลุ่มวิชาเฉพาะงานส านักงาน   รหัส 4          10)  กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร   รหัส 9 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 1 ป)ี 
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 ดังนี ้
1)  กลุ่มวิชาเฉพาะครู รหัส A ให้ศึกษา   6)  กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเท่ียว รหัส 5 ให้ศึกษา 

11311  ภาษาอังกฤษส าหรับครสูอนภาษา       11302  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
2)  กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย รหัส 1 ให้ศึกษา  7)  กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์ รหัส 6 ให้ศึกษา 

41401  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย        11305  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร ์
3)  กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ รหัส 2 ให้ศึกษา   8)  กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข รหัส 7 ให้ศึกษา 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธรุกิจ        11306  ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 
4)  กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม รหัส 3 ให้ศึกษา  9)  กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง รหัส 8 ให้ศึกษา 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม       11307  ภาษาอังกฤษส าหรับช่าง 
5)  กลุ่มวิชาเฉพาะงานส านกังาน รหัส 4 ให้ศึกษา           10)  กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร รหัส 9 ให้ศึกษา 

11304  ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน       11308  ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 

หมายเหตุ   ชุดวิชาภาษาอังกฤษทุกชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ เป็นชุดวิชาในระดับปริญญาตรี  
ซ่ึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรียนได้  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป  รหัส 10511   

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ 
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป ป.วิชาศึกษาท่ัวไป 
Certificate in General Education Cert. in General Education 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์   
รหัส 10 

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป 
รหัส 10511 
 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร 
หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

 

 

 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 49 
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 58 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 64 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป  รหัส 10511 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาบังคับ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเลือก 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 1 ปี) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาบังคับ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเลือก 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  

-  เลือก     4     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปน้ี 
10103  ทักษะชีวิต 10131  สังคมมนุษย ์ 10152  ไทยกับสังคมโลก 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10121  อารยธรรมมนุษย ์            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี  
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ  รหัส 10431   

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ 
ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ ป.ส. 
Certificate in Information Work Cert. in Inf. Wk. 

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์   
รหัส 10 

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ 
รหัส 10431 
เปิดสอน  2  กลุ่มวิชา ดังนี ้
1)  กลุ่มวิชางานสารสนเทศท่ัวไป   
    รหัส  1 
2)  กลุ่มวิชางานสารสนเทศส านักงาน 
    รหัส  2 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร 
หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งจากสถาบัน-
อุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ ต้องกรอกรหัสและชื่อกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาในใบสมัคร

และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ข้อ 19.3 ด้วย มิฉะน้ันการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 51 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 59 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ รหัส 10431 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาบังคับ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเลือก 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
(ใชร้ะยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 1 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาบังคับ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

1) กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1 
13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องตน้ 13312  การวิเคราะหส์ารสนเทศ 13313  การบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 
2) กลุ่มวิชางานสารสนเทศส านักงาน รหัส 2 
13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องตน้ 13321  การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 13421  การจัดการงานส านักงาน 

ข. หมวดวิชาเลือก 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  
- เลือก     2     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
1) กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1 
13202  การสื่อสารในงาน 13411  ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะ 13413  เทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งต้น 

สารสนเทศ  พิเศษ 13414  การจดัการทรัพยากร 
13311  การพัฒนาทรัพยากร 13412  แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร ์  สารสนเทศท้องถิ่น 

สารสนเทศ  มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์  
13314  การจดัการองค์การสารสนเทศ    
2) กลุ่มวิชางานสารสนเทศส านักงาน รหัส 2 
13202  การสื่อสารในงาน 13413  เทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งต้น 13423  ระบบสารสนเทศส านักงาน 

สารสนเทศ 13422  พฤติกรรมองค์การและ  
13323  การจดัการการเงินและ  การจัดการการตลาด  

การจัดการการด าเนินงาน   
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  รหัส 10713   

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ 
ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ป.จส. 
Certificate in Chinese for Communication Cert. in CC 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์   
รหัส 10 

ประกาศนียบัตรภาษาจีน 
เพื่อการสื่อสาร   
รหัส 10713 
 
 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร 
หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง-
ศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า หรือสูงกว่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 53 
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 59 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 65 
 



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา  2560 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รหัส 10 

53 

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร รหัส 10713  

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
(ใชร้ะยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 

รายละเอียดหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 11007  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 11009  ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
11006  ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย ์ 11008  ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 
  

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา  2560 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รหัส 10 
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป  รหัส 10434 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

2)  ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหตัถกรรม 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

3)  ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา  2560 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รหัส 10 

55 

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป  รหัส 10434 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

4)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ศิลปกรรม 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย  

5)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย  

6)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า 
10151 ไทยศึกษา 
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา(1)  

1,100 บาท 
1,200 บาท 

  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1)ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้น 
ชุดวิชาที่สาขาวิชาที่ศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียดชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชา 
เลือกเสรีจากเว็บไซต์  http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน  เลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การ 
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน    เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา  2560 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รหัส 10 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

วิชาเอกสารสนเทศส านักงาน  รหัส 10444 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

2)  ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหตัถกรรม 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

3)  ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

4)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ศิลปกรรม 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา  2560 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รหัส 10 
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วิชาเอกสารสนเทศส านักงาน  รหัส 10444  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่ 
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

5)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย  

6)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า 
10151 ไทยศึกษา 
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา(1)  

1,100 บาท 
1,200 บาท 

  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
    

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 10614 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่ 
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10151 ไทยศึกษา 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

2)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชัน้ใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า 
10151 ไทยศึกษา 
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา(1)  

1,100 บาท 
1,300 บาท 

  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
    

 
 
 

หมายเหตุ   (1)ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้น 
ชุดวิชาที่สาขาวิชาที่ศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียดชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชา 
เลือกเสรีจากเว็บไซต์  http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน  เลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การ 
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน    เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา  2560 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รหัส 10 

58 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10151 ไทยศึกษา 
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

2)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง 
10151 ไทยศึกษา 
10201 ประวัติศาสตร์ไทย 
12306 วรรณคดีไทย  

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 
10151 ไทยศึกษา 
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,100 บาท 
 

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

 
1,200 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา  2560 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รหัส 10 

59 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111 ทุกกลุม่วิชาเฉพาะ 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ  

1,100 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ รหัส 10431 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่ 
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1 
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 
13312 การวิเคราะหส์ารสนเทศ 

 และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ 
13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร ์ 
 มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น  

1,200 บาท 
1,200 บาท 

 
1,100 บาท 
1,200 บาท 

 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

2)  กลุ่มวิชางานสารสนเทศส านักงาน รหัส 2 
 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 
 13421 การจัดการงานส านักงาน 
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 

 13323 การจัดการการเงินและการจัดการ 
 การด าเนินงาน 
 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  

1,200 บาท 
1,000 บาท 

 
1,200 บาท 

 
1,200 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร รหัส 10713 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่ 
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  1,500  เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

 

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา  2560 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รหัส 10 

60 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป  รหัส 10434 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10103 ทักษะชีวิต 
10202 การอ่านภาษาไทย 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 
11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร ์ 

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

2)  ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหตัถกรรม 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 
11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร ์ 

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
 

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

3)  ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม 
10131 สังคมมนุษย ์
13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 
11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร ์ 

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา  2560 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รหัส 10 

61 

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป  รหัส 10434  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

4)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ศิลปกรรม 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 
11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร ์ 

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
 

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

5)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10131 สังคมมนุษย ์
13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 
11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร ์ 

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

6)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า 
10151 ไทยศึกษา 
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 
11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร ์ 

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

วิชาเอกสารสนเทศส านักงาน  รหัส 10444 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10103 ทักษะชีวิต 
10202 การอ่านภาษาไทย 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 
11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร ์ 

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

2)  ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหตัถกรรม 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 
11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร ์ 

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
 

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

3)  ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม 
10131 สังคมมนุษย ์
13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 
11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร ์ 

1,000 บาท 
1,200 บาท 

 
1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

4)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ศิลปกรรม 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 
11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร ์ 

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
 

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  
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วิชาเอกสารสนเทศส านักงาน  รหัส 10444  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

5)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 
11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร ์ 

1,100 บาท 
1,200 บาท 

 
1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

6)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า 
10151 ไทยศึกษา 
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 
11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร ์ 

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10131 สังคมมนุษย ์
10152 ไทยกับสังคมโลก  

1,000 บาท 
 
 

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,000 บาท 
1,200 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  
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แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

2)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง 
10151 ไทยศึกษา 
12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา(1)  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
    

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 
เลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวชิาต่อไปนี ้
10103 ทักษะชีวิต 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (1)  

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

 
1,200 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1)ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้น 
ชุดวิชาที่สาขาวิชาที่ศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียดชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชา 
เลือกเสรีจากเว็บไซต์  http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน  เลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การ 
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน   

เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน  
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หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากกลุ่มวชิาเฉพาะที่ศึกษา 
1)  กลุ่มวิชาเฉพาะครู รหัส A 
11311 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสอนภาษา 
2)  กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย รหัส 1 
41401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
3)  กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ รหัส 2 
11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธรุกิจ 
4)  กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม รหัส 3 
11303 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 
5)  กลุ่มวิชาเฉพาะงานส านักงาน รหัส 4 
11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
6)  กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเท่ียว รหัส 5 
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
7)  กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์ รหัส 6 
11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร ์
8)  กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข รหัส 7 
11306 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 
9)  กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง รหัส 8 
11307 ภาษาอังกฤษส าหรับช่าง 
10)  กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร รหัส 9 
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร  

1,300  บาท 
1,200  บาท 

 
 

1,200  บาท 
 

1,000  บาท 
 

1,300  บาท 
 

1,700  บาท 
 

1,100  บาท 
 

1,100  บาท 
 

1,100  บาท 
 

1,100  บาท 
 

1,100  บาท 
 

1,100  บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร รหัส 10713 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  1,500  เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  
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2)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  รหัส 15 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร เน้นวิชาวารสารศาสตร์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และ 
การสื่อสารชุมชน ตามพื้นฐานและความสนใจของผู้ศึกษา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15114  แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มวิชาต่อไปนี ้
1)  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส  1      4)  กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส  5         6)  กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ รหัส  7 
2)  กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส  2       5)  กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส  6     7)  กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน รหัส  8 
3)  กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส  3     

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15111 แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
1)  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1      3)  กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3        5)  กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5 
2)  กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2       4)  กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4        6)  กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6 

3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน รหัส 15221 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-

ธรรมาธิราช 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีวินัย รู้จักพอเพียง มีเจตนคติที่เหมาะสม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองดี  

มีศีลธรรม ยึดมั่นจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. มีความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบวิชาชีพได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้ความรู้และทักษะในการคิดสร้างสรรค์งานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม 
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สิ่งแวดล้อม และสังคมทุกระดับ รวมถึงการมีจิตอาสาและจิตส านึกสาธารณะ 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
6. มีทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษา และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
7. มีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มีความขยัน มุ่งมั่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์  สามารถประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน ทั้งในภาครัฐ 

ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักข่าวหรือนักหนังสือพิมพ์ นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ผู้จัดและ
ผู้ผลิตรายการวิทยุ/โทรทัศน์ ผู้สร้างและก ากับภาพยนตร์ การสื่อสารองค์กรของหน่วยงานต่างๆ การสื่อสารในกิจการของรัฐ
และเอกชน เป็นต้น ตลอดรวมถึงสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านอื่นๆ เช่น นักธุรกิจ นักบริหาร 
นักพัฒนา นักกฎหมาย พนักงานปกครอง นักการเมือง ทหาร ต ารวจ ครูอาจารย์ พัฒนากร และสามารถศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต  รหัส  15114 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
นิเทศศาสตรบัณฑิต  นศ.บ.  
Bachelor of Communication Arts B.Com.Arts  

 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
รหัส 15 

นิเทศศาสตรบัณฑิต  
รหัส 15114 

เปิดสอน  7  กลุ่มวิชา ดังนี ้
1)  วิทยุกระจายเสยีง รหัส 1 
2)  โทรทัศน์ รหัส 2 
3)  ภาพยนตร์ รหสั 3 
4)  การโฆษณา รหัส 5 
5)  การประชาสัมพันธ์ รหสั 6 
6)  วารสารศาสตร์ รหัส 7 
7)  การสื่อสารชุมชน รหสั 8 
 
 
 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
ที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ 
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่ง  
จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 
 
 

 
สาขาวชิานิเทศศาสตร ์(15 
หมายเหตุ   ผู้สมัครหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษา (มสธ.1) ข้อ 19.3 ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 68–74  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 81 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 83 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   
นิเทศศาสตรบัณฑิต  รหัส  15114 

1.  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือเทียบเท่า 
โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     1     ชุดวิชา 
10151  ไทยศึกษา   
- เลือกเรียนตามกลุ่มเน้ือหา กลุ่มละ  1 ชุดวิชา ดังนี ้
  กลุ่มวิชาภาษา 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
10131  สังคมมนุษย ์ 10152  ไทยกับสังคมโลก  
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
10103  ทักษะชีวิต 10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10164  สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
วิชาบังคบั     11     ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 
15206  ภาษาและทักษะ 15233  ความรู้ทางสังคมและ 15335  การวิจัยทางนิเทศศาสตร ์

เพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีส าหรับ 15336  การบริหารกิจการสื่อสาร 
15231  ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับ นักนิเทศศาสตร ์ 15337  การสื่อสารกับการพัฒนา 

สื่อมวลชน 15266  สื่อศึกษา 16353  หลักและสื่อสารการตลาด 
15232  ทฤษฎีและพฤติกรรม 15307  กฎหมายและจริยธรรม 16412  ประสบการณ์วิชาชีพ 

การสื่อสาร ด้านนิเทศศาสตร ์ นิเทศศาสตร์(1) 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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- วิชาเฉพาะดา้น     4     ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 
  เลือก 1 กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึงต่อไปน้ี 
 

  1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1 
16343  การเขียนบทวิทยุ- 16445  การจดัรายการวิทยุ- 16446  การผลิตรายการ 
           กระจายเสียง กระจายเสียงและ  วิทยุกระจายเสียง(1) 
16344  การพูดและการแสดงส าหรับ วิทยุออนไลน ์  

วิทยุกระจายเสียง(1)  
  2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2 
16374  การสร้างสารเพื่อผลิต 16448  การสร้างสรรค์และการผลิต 16449  การสร้างสรรค์และการผลิต 

รายการโทรทัศน ์ รายการโทรทัศน์เบื้องต้น(1)  รายการโทรทัศน์ขั้นสูง(1) 
16419  การจัดรายการโทรทัศน์   
  3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3 
16350  ศิลปะภาพถ่ายและ 16351  ทฤษฎีและการวิจารณ ์ 16423  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง(1) 

 ภาพยนตร ์ ภาพยนตร ์ 16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น(1) 
  4) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5 
15205  หลักการประชาสัมพันธ์และ 16354  สื่อโฆษณา 16455  การรณรงค์และการผลิต 

การโฆษณา 16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา(1)  งานโฆษณา(1) 
  5) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6 
15205  หลักการประชาสัมพันธ์ 16356  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16458  การสร้างสรรค์และผลติ 

และการโฆษณา 16457  การเขียนเพื่อการประชา- งานประชาสัมพันธ์(1) 
 สัมพันธ์(1)  

  6) กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ รหัส 7 
16338  การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 16440  การเขียนเชิงวารสารศาสตร์(1) 16441  การผลิตและเผยแพร่งาน 
16339  การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร   วารสารศาสตร์(1) 
  7) กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน รหัส 8 
16359  ความรู้เบื้องต้นการสื่อสาร 16462  ความรู้และทักษะ 16463  การวางแผน การออกแบบ  

ชุมชน การสื่อสารชุมชน  และการผลติสื่อชุมชน(1) 
16360  การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา(1)  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียน 

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติหรือตามที่สภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2. ส าเร็จการศึกษา ปวส. ทุกสาขาวิชา 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 ชุดวิชา (114 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

2.1  ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม 
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     3     ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
2.2  ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     3     ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
- วิชาบงัคับ     11     ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 
15206  ภาษาและทักษะ 15233  ความรู้ทางสังคมและ 15335  การวิจัยทางนิเทศศาสตร ์

เพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีส าหรับ 15336  การบริหารกิจการสื่อสาร 
15231  ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับ นักนิเทศศาสตร ์ 15337  การสื่อสารกับการพัฒนา 

สื่อมวลชน 15266  สื่อศึกษา 16353  หลักและสื่อสารการตลาด 
15232  ทฤษฎีและพฤติกรรม 15307  กฎหมายและจริยธรรม 16412  ประสบการณ์วิชาชีพ 

การสื่อสาร ด้านนิเทศศาสตร ์ นิเทศศาสตร์(1) 
- วิชาเฉพาะดา้น     4     ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 
  เลือก 1 กลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี 
  1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1 
16343  การเขียนบท 16445  การจดัรายการวิทยุ- 16446  การผลิตรายการ 

วิทยุกระจายเสียง กระจายเสียงและวิทยุออนไลน ์ วิทยุกระจายเสียง(2) 
16344  การพูดและการแสดงส าหรับวิทยุกระจายเสียง(2)  
  2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2 
16374  การสร้างสารเพื่อผลิตรายการ 16448  การสร้างสรรค์และการผลิต 16449  การสร้างสรรค์และการผลิต 

โทรทัศน ์ รายการโทรทัศน์เบื้องต้น(2)  รายการโทรทัศน์ขั้นสูง(2) 
16419  การจัดรายการโทรทัศน์   
  3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3 
16350  ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร ์ 16351  ทฤษฎีและการวิจารณ ์ 16423  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง(2) 
 ภาพยนตร ์ 16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น(2) 
  4) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5 
15205  หลักการประชาสัมพันธ์ 16354  สื่อโฆษณา 16455  การรณรงค์และการผลิต 

และโฆษณา 16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา(2)  งานโฆษณา(2) 
  5) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6 
15205  หลักการประชาสัมพันธ์ 16356  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16458  การสร้างสรรค์และผลติงาน 

และโฆษณา 16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์(2)  ประชาสัมพันธ์(2) 
  6) กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ รหัส 7 
16338  การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 16440  การเขียนเชิงวารสารศาสตร์(2) 16441  การผลิตและเผยแพร่งาน 
16339  การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร  วารสารศาสตร์(2) 
  7) กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน รหัส 8 
16359  ความรู้เบือ้งต้นการสือ่สารชุมชน 16462  ความรู้และทกัษะการสือ่สาร 16463  การวางแผน การออกแบบ  
16360  การศึกษาชุมชนเพือ่การวจัิยและพัฒนา(2) ชุมชน  และการผลิตสือ่ชุมชน(2) 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
   (2)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน 

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติหรือตามที่สภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

3. ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า 
โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  

- วิชาบงัคับ     11     ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 
15206  ภาษาและทักษะ 15233  ความรู้ทางสังคมและ 15335  การวิจัยทางนิเทศศาสตร ์

เพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีส าหรับ 15336  การบริหารกิจการสื่อสาร 
15231  ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับ นักนิเทศศาสตร ์ 15337  การสื่อสารกับการพัฒนา 

สื่อมวลชน 15266  สื่อศึกษา 16353  หลักและสื่อสารการตลาด 
15232  ทฤษฎีและพฤติกรรม 15307  กฎหมายและจริยธรรม 16412  ประสบการณ์วิชาชีพ 

การสื่อสาร ด้านนิเทศศาสตร ์ นิเทศศาสตร์(1) 
 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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- วิชาเฉพาะดา้น     4     ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 
  เลือก 1 กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึงต่อไปน้ี 
 

  1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1 
16343  การเขียนบท 16445  การจดัรายการวิทยุ- 16446  การผลิตรายการ 

วิทยุกระจายเสียง กระจายเสียงและ วิทยุกระจายเสียง(1) 
16344  การพูดและการแสดงส าหรับ วิทยุออนไลน ์  

วิทยุกระจายเสียง(1)  
  2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2 
16374  การสร้างสารเพื่อผลิต 16448  การสร้างสรรค์และการผลิต 16449  การสร้างสรรค์และการผลิต 

รายการโทรทัศน ์ รายการโทรทัศน์เบื้องต้น(1) รายการโทรทัศน์ข้ันสูง(1) 
16419  การจัดรายการโทรทัศน์   
  3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3 
16350  ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร ์ 16351  ทฤษฎีและการวิจารณ ์ 16423  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง(1) 
 ภาพยนตร ์ 16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น(1) 
  4) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5 
15205  หลักการประชาสัมพันธ์ 16354  สื่อโฆษณา 16455  การรณรงค์และการผลิต 

และโฆษณา 16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา(1)  งานโฆษณา(1) 
  5) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6 
15205  หลักการประชาสัมพันธ์ 16356  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16458  การสร้างสรรค์และผลติ 

และโฆษณา 16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์(1)  งานประชาสัมพันธ์(1) 
  6) กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ รหัส 7 
16338  การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 16440  การเขียนเชิงวารสารศาสตร์(1) 16441  การผลิตและเผยแพร่ 
16339  การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร  งานวารสารศาสตร์(1) 
  7) กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน รหัส 8 
16359  ความรู้เบื้องต้นการสื่อสาร 16462  ความรู้และทักษะการสื่อสาร 16463  การวางแผน การออกแบบ  

ชุมชน ชุมชน  และการผลติสื่อชุมชน(1) 
16360  การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา(1)   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียน 

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติหรือตามที่สภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์  รหัส  15111  เปิดสอน 6 กลุ่มวิชา ดังนี ้

1)  กลุ่มวิชาวทิยุกระจายเสียง  รหัส  1  
2)  กลุ่มวิชาโทรทัศน์  รหัส  2   
3)  กลุ่มวิชาภาพยนตร์  รหัส  3  
4)  กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์  รหัส  4 
5)  กลุ่มวิชาการโฆษณา  รหัส  5 
6)  กลุ่มวิชาการประชาสัมพนัธ ์ รหัส  6  

ชื่อประกาศนียบัตร 
ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ 

  1)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียง) ป.นศ. (วิทยุกระจายเสียง) 
      Certificate in Communication Arts (Radio) Cert. in Comm. Arts (Radio) 
  2)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (โทรทัศน์) ป.นศ. (โทรทัศน)์ 
      Certificate in Communication Arts (Television) Cert. in Comm. Arts (Television) 
  3)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์) ป.นศ. (ภาพยนตร)์ 
      Certificate in Communication Arts (Film) Cert. in Comm. Arts (Film) 
  4)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (สื่อสิง่พิมพ์) ป.นศ. (สื่อสิ่งพิมพ)์ 
      Certificate in Communication Arts (Print Media) Cert. in Comm. Arts (Print Media) 
  5)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) ป.นศ. (การโฆษณา) 
      Certificate in Communication Arts (Advertising) Cert. in Comm. Arts (Advertising) 
  6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์) ป.นศ. (การประชาสัมพันธ)์ 
      Certificate in Communication Arts (Public Relations) Cert. in Comm. Arts (Public Relations) 
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 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
รหัส 15 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร ์

รหัส 15111 
เปิดสอน  6  กลุ่มวิชา ดังนี ้
1)  วิทยุกระจายเสยีง รหัส 1 
2)  โทรทัศน์ รหัส 2 
3)  ภาพยนตร์ รหสั 3 
4)  สื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4 
5)  การโฆษณา รหัส 5 
6)  การประชาสัมพันธ์ รหสั 6 

 
 
 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
ที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ 
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าจากสถาบัน-
อุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ต้องกรอกรหัสและชื่อกลุ่มวิชาท่ีต้องการศึกษาในใบสมัคร 

               และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ข้อ 19.3 ด้วย มิฉะน้ันการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 77–78  
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 82 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชพีนิเทศศาสตร์  รหัส 15111  (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
เปิดสอน 6 กลุ่มวิชา 

1)  กลุ่มวิชาวทิยุกระจายเสียง  รหัส  1  
2)  กลุ่มวิชาโทรทัศน์   รหัส  2   
3)  กลุ่มวิชาภาพยนตร์   รหัส  3  
4)  กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์   รหัส  4 
5)  กลุ่มวิชาการโฆษณา   รหัส  5 
6)  กลุ่มวิชาการประชาสัมพนัธ ์ รหัส  6  

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
(ใชร้ะยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 1 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

1)  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง  รหัส  1 
16343  การเขียนบทวิทยุ- 16418  การบรหิารงานวิทยุ- 16446  การผลิตรายการ 
           กระจายเสียง กระจายเสียง วิทยุกระจายเสียงขั้นสูง(1) 
16344  การพูดและการแสดงส าหรับ 16445  การจดัและการผลิตรายการ  

วิทยุกระจายเสียง(1) วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 
2)  กลุ่มวิชาโทรทัศน์  รหัส  2 
16347  การสร้างสรรคร์ายการ 16421  การบริหารงานโทรทัศน ์ 16449  การผลิตรายการโทรทัศน์ 

โทรทัศน ์ 16448  การผลิตรายการโทรทัศน์  ขั้นสูง(1) 
16419  การจัดรายการโทรทัศน์ เบื้องต้น(1)  
3)  กลุ่มวิชาภาพยนตร์  รหัส  3 
16350  ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร ์ 16423  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง(1) 16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น(1) 
16351  ทฤษฎีและการวิจารณ ์ 16424  การบริหารงานภาพยนตร์  

ภาพยนตรเ์บื้องต้น   
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4)  กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์  รหัส  4 

16338  การข่าวเบื้องต้น 16440  การเขียนส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์(1) 16441  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์(1) 
16339  การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร 16442  การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ 
5)  กลุ่มวิชาการโฆษณา  รหัส  5 
16353  การสื่อสารการตลาด 16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา(1) 16455  การรณรงค์และผลติงาน 
16354  สื่อโฆษณา 16427  การบริหารงานโฆษณา  โฆษณา(1) 
6)  กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์  รหัส  6 
16353  การสื่อสารการตลาด 16430  การบริหารงานประชาสมัพันธ์ 16458  การสร้างสรรค์และผลติงาน 
16356  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์(1)  ประชาสัมพันธ์(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน  รหัส  15221   

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ 
ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน ป.การสื่อสารชุมชน 
Certificate in Communication for Community Cert. in Communication for Community 

 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
รหัส 15 

ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน 

รหัส 15221 
 
 
 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
ที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ 
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าจากสถาบัน-
อุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 80 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 82 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน  รหัส 15221  (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
(ใชร้ะยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 1 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
16359  ความรู้เบื้องต้นการสื่อสาร 16361  การบริหารจดัการและกลยุทธ์ 16463  การวางแผน การออกแบบ 

ชุมชน   การสื่อสารชุมชน และการผลิตสื่อชุมชน(1) 
16360  การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัย  16462  ความรู้และทักษะการสื่อสาร  

และพัฒนา(1)  ชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์  รหัส 15 

81 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

นิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15114 ทุกกลุ่มวิชา 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1) ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือเทียบเท่า 
10151 ไทยศึกษา 
เลือก 1 ชุดวิชาจากกลุ่มวชิาภาษา 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
10131 สังคมมนุษย ์
10152 ไทยกับสังคมโลก  

1,100 บาท 
 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

2) ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

3) ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

4) ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า 
15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน 
16353 การสื่อสารการตลาด  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  
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หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15111 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1   

16344 การพูดและการแสดงส าหรับวิทยกุระจายเสียง 
16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
 เบื้องต้น  

4,600 
1,400 

  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
    

2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2   

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน ์
16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น  

1,100 
5,400  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3   

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร ์
16452 การผลิตภาพยนตรเ์บื้องต้น  

1,400 
5,900  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4   

16338 การข่าวเบื้องต้น 
16440 การเขียนส าหรับสื่อสิ่งพิมพ ์ 

1,100 
4,300  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5   

16353 การสื่อสารการตลาด 
16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา  

1,000 
3,400  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6   

16353 การสื่อสารการตลาด 
16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  

1,000 
3,600  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน รหัส 15221 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 
16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน 
16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสาร 
 ชุมชน  

1,000 
5,100 
1,100  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15114 ทุกกลุ่มวิชา    

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1) ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือเทียบเท่า 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน  

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
1,200 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

2) ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย  

3) ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย  

4) ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า 
10151 ไทยศึกษา 
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน 
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,300 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  
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3)  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  รหัส 20 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  รหัส 20  จัดบริการการศึกษาแก่บุคลากรผู้ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ หรือให้บริการ
การศึกษา ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยวิทยฐานะ ความรู้ในวิชาการ ความคิดในการสร้างสรรค์ และคุณธรรมในวิชาชีพอันสามารถ
ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม  และสามารถด าเนินการสอนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
สถานการณ์ทางการศึกษาที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร ดังน้ี 
1.  วิชาเอกปฐมวัยศึกษา รหัส 20234  
2.  วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724  

เน้นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การจัดระบบการ
วัดและประเมินผลการศึกษา การออกแบบการวัดและประเมินการเรียนรู้ การประเมินโปรแกรมที่เกี่ยวกับการศึกษา การพฒันาและ
การใช้เคร่ืองมือวัดและประเมิน ตลอดจนการจัดระบบสารสนเทศที่ได้จากการประเมินมาใช้พัฒนาการจัดการศึกษา 

3.  วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รหัส 20924  
เน้นการพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่การแนะแนว การให้การปรึกษา การสอน อบรม การฝึกการเผยแพร่ความรู้ หรือท า

หน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการการศึกษา หรือการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624  

เน้นการพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่ให้ความรู้ ฝึกอบรมหรือบริการการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
สภาพชุมชน การวางแผน การจัดท าโครงการการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน และจัดการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5.  วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824  
เน้นการพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน  สถาบันการศึกษา/ฝึกอบรม หน่วย

ส่งเสริมและเผยแพร่ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาทางไกลและการฝึกอบรม โดยมุ่งให้มีความรู้ด้านการจัดและ
ออกแบบระบบพฤติกรรม วิธีการสื่อสาร สภาพแวดล้อม การจัดการและการประเมินทางการศึกษา เพื่อให้สามารถจัดระบบการ
เรียนการสอน ให้ค าปรึกษา และให้บริการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแก่ผู้บริหาร นักวิชาการ และนักบริการการศึกษา 

6.  ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย รหัส 20221 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
7.  ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม รหัส 20231 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา  การแนะแนว การศึกษา 

นอกระบบ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
2.  เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการวางแผนและปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลการศึกษา  งานแนะแนว การศึกษา

นอกระบบ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
3.  เพื่อให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความส านึกรับผิดชอบต่อเยาวชน สังคม และประเทศชาติ 
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สามารถเป็นบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ถ่ายทอด

ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีให้แก่บุคคลในระดับและวัยต่างๆ ได้ตามแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา  รหัส 20234 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา) ศษ.บ. (ปฐมวัยศึกษา) 
Bachelor of Education (Early Childhood Education) B.Ed. (Early Childhood Education) 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
รหัส 20 

วิชาเอกปฐมวัยศึกษา  
รหัส 20234 

 
 
 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
ที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ/หรือหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ  

6.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัยศึกษา) 
หรือ 

7.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ  

8.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ 
9.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน 

 

หมายเหตุ   ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ยังไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ หากต้องการขอใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครู แนะน าให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือที่ http://www.ksp/or/th  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 86–92  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 124 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 129 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา  รหัส 20234   
1.  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     4     ชุดวิชา 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
10131  สังคมมนุษย ์            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
- เลือก     1     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
10103  ทักษะชีวิต 10121  อารยธรรมมนุษย ์  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 
          การศึกษา           การศึกษา 20304  พ้ืนฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
  20305  วิทยาการการเรยีนการสอน 
วิชาเฉพาะด้าน     11     ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 
  บังคับ     10     ชุดวิชา 
21001  พัฒนาการและการเรียนรู ้ 21223  การจดัการศึกษาและ 21330  การจดัประสบการณด์้านภาษา 
          ของเด็กปฐมวัย           หลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย            ส าหรับเด็กปฐมวยั 
21005  การประเมินและสร้างเสรมิ 21328  นวัตกรรม สื่อ และ 21331  การจัดประสบการณด์้านการคิด 
          พฤติกรรมเด็กปฐมวัย           เทคโนโลยีทางการศึกษา           ส าหรับเด็กปฐมวยั 
21008  การพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับ ปฐมวัย 21426  ประสบการณ์วิชาชีพ 
          เด็กปฐมวัย 21329  การจัดประสบการณด์้าน ปฐมวัยศึกษา(1) 
21010  การดูแลเด็กปฐมวัยที่ม ี           ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ  
          ความต้องการพิเศษ           สังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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  และเลือก     1     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
21002  นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ 21004  ครอบครัวศึกษากับ 21007  อาหารและโภชนาการส าหรับ 
          การพัฒนาเด็กปฐมวัย           การพัฒนาเด็กปฐมวัย            เด็กปฐมวัย 
21003  การเล่น ของเล่นและ 21006  สุขภาวะเด็กปฐมวัย 21009  การจัดสภาพแวดล้อมเพือ่พัฒนา 
          เครื่องเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย             เด็กปฐมวัย 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2. ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัยศึกษา) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

- บังคับ     2     ชุดวิชา 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา  
- เลือก     1     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้
10131  สังคมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)  
วิชาแกน     2     ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล  
          การศึกษา           การศึกษา  
วิชาเฉพาะด้าน     6     ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) 
21001  พัฒนาการและการเรียนรู ้ 21223  การจดัการศึกษาและ 21330  การจดัประสบการณด์้านภาษา 
          ของเด็กปฐมวัย           หลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย           ส าหรับเด็กปฐมวยั 
21005  การประเมินและสร้างเสรมิ 21329  การจัดประสบการณ ์ 21426  ประสบการณ์วิชาชีพ 
          พฤติกรรมเด็กปฐมวัย           ด้านร่างกาย อารมณ์-จติใจ  ปฐมวัยศึกษา(1) 
           และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

3.  ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรอือนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
 
หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

- บังคับ     2     ชุดวิชา 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา  
- เลือก     1     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้
10131  สังคมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     4     ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 
          การศึกษา           การศึกษา 20304  พ้ืนฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
วิชาเฉพาะด้าน     7     ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
21001  พัฒนาการและการเรียนรู ้ 21328  นวัตกรรม สื่อ และ 21330  การจดัประสบการณด์้านภาษา 
          ของเด็กปฐมวัย           เทคโนโลยีทางการศึกษา           ส าหรับเด็กปฐมวยั 
21005  การประเมินและสร้างเสรมิ ปฐมวัย 21426  ประสบการณ์วิชาชีพ 
          พฤติกรรมเด็กปฐมวัย 21329  การจัดประสบการณ ์ ปฐมวัยศึกษา(1) 
21223  การจดัการศึกษาและ           ด้านร่างกาย อารมณ์-จติใจ   
          หลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย           และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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4. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรทีางการศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)  

-  บังคับ     7     ชุดวิชา 
21001  พัฒนาการและการเรียนรู ้ 21328  นวัตกรรม สื่อ และ 21330  การจดัประสบการณด์้านภาษา 
          ของเด็กปฐมวัย           เทคโนโลยีทางการศึกษา           ส าหรับเด็กปฐมวยั 
21005  การประเมินและสร้างเสรมิ ปฐมวัย 21426  ประสบการณ์วิชาชีพ 
          พฤติกรรมเด็กปฐมวัย 21329  การจัดประสบการณด์้าน ปฐมวัยศึกษา(1) 
21223  การจดัการศึกษาและ           ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ  
          หลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย           สังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  
-  และเลือก     1     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
21003  การเล่น ของเล่นและ 21010  การดูแลเด็กปฐมวัยที่ม ี 21331  การจัดประสบการณด์้านการคิด 
          เครื่องเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย           ความต้องการพิเศษ           ส าหรับเด็กปฐมวยั 
21008  การพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับ   
          เด็กปฐมวัย   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด  

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  
มหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

5. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรสีาขาวิชาอื่นๆ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     4     ชุดวิชา 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 
          การศึกษา           การศึกษา 20304  พ้ืนฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
วิชาเฉพาะด้าน     7     ชุดวิชา 
21001  พัฒนาการและการเรียนรู ้ 21328  นวัตกรรม สื่อ และ 21330  การจดัประสบการณด์้านภาษา 
          ของเด็กปฐมวัย           เทคโนโลยีทางการศึกษา           ส าหรับเด็กปฐมวยั 
21005  การประเมินและสร้างเสรมิ ปฐมวัย 21426  ประสบการณ์วิชาชีพ 
          พฤติกรรมเด็กปฐมวัย 21329  การจัดประสบการณ ์ ปฐมวัยศึกษา(1) 
21223  การจดัการศึกษาและ           ด้านร่างกาย อารมณ์-จติใจ   
          หลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย           และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษาศึกษา  รหัส 20724 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
ศึกษาสตรบัณฑิต  ศษ.บ.  
Bachelor of Education  B.Ed.  

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
รหัส 20 

วิชาเอกการวัดและประเมินผล 
การศึกษา 
รหัส  20724 

 
 
 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
ที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ 
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.   ส า เร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม .6) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง-
ศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ  

7.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ 
8.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน 

 

หมายเหตุ   ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ยังไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ หากต้องการขอใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู  แนะน าให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรง ท่ีส า นักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือ ท่ี  

http://www.ksp/or/th  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 94–99  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 125 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 130 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา  รหัส  20724 
1.  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     3     ชุดวิชา 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
- เลือก     2     ชุดวิชา  โดยเลือกเรียนตามกลุ่มเน้ือหา กลุ่มละ  1 ชุดวิชา ดังนี ้
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
10131  สังคมมนุษย ์ 10152  ไทยกับสังคมโลก  
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
10103  ทกัษะชีวิต 10121  อารยธรรมมนุษย์ 10164  สังคมและวฒันธรรมอาเซยีน 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
- วิชาแกน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 
          การศึกษา           การศึกษา 20304  พ้ืนฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
  20305  วิทยาการการเรยีนการสอน 
- วิชาเฉพาะดา้น     11     ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 
  บังคับ     9     ชุดวิชา 
24401  จิตวิทยาและสังคมวิทยา 24411  การพัฒนาเครื่องมือวัด 24418  เทคนิคการเขียนข้อสอบ 
          พื้นฐานเพื่อการวัดและ           ด้านพุทธิพิสัย 24419  การประเมินในช้ันเรียน 
          ประเมินผลการศึกษา 24412  การพัฒนาเครื่องมือวัด 24420  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ 
24407  ประสบการณ์วิชาชีพการวัด           ด้านเจตพิสัยและทักษะพสิัย           การวัดและประเมินผลการศึกษา 
          และประเมินผลการศึกษา(1) 24415  การวัดและประเมินอิง 24421  วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนา 
           มาตรฐานการเรียนรู ้            คุณภาพการศึกษา 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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  และเลือก     2     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
24413  การประเมินโครงการ 24414  การประเมินหลักสูตร 24416  การพัฒนาตัวบ่งช้ีทางการศึกษา 
             และการประกันคณุภาพการศึกษา 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2.  ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรอืเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศกึษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

1) ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม  จะต้องศึกษา 
ชุดวิชาดังนี้ 

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
           และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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2) ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  จะต้องศึกษาชุดวิชาดังนี้ 

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     4     ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
          การศึกษา           การศึกษา 20304  พ้ืนฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
วิชาเฉพาะด้าน     7     ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     5     ชุดวิชา 
24401  จิตวิทยาและสังคมวิทยา 24407  ประสบการณ์วิชาชีพการวัด 24412  การพัฒนาเครื่องมือวัด 
          พื้นฐานเพื่อการวัดและ           และประเมินผลการศึกษา(1)           ด้านเจตพิสัยและทักษะพสิัย 
          ประเมินผลการศึกษา 24411  การพัฒนาเครื่องมือวัด 24418  เทคนิคการเขียนข้อสอบ 
 ด้านพุทธิพิสัย  
-  เลือก     2     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
24413  การประเมินโครงการ 24416  การพัฒนาตัวบ่งช้ีทาง 24420  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ 
24414  การประเมินหลักสูตร           การศึกษาและการประกัน            การวัดและประเมินผลการศึกษา 
24415  การวัดและประเมินอิง           คุณภาพการศึกษา 24421  วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนา 
          มาตรฐานการเรียนรู ้ 24419  การประเมินในช้ันเรียน            คุณภาพการศึกษา 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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3.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา  
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     3     ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการ 
          การศึกษา           การศึกษา การเรยีนรู ้
วิชาเฉพาะด้าน     7     ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     5     ชุดวิชา 
24401  จิตวิทยาและสังคมวิทยา 24407  ประสบการณ์วิชาชีพการวัด 24412  การพัฒนาเครื่องมือวัด 
          พื้นฐานเพื่อการวัดและ           และประเมินผลการศึกษา(1)           ด้านเจตพิสัยและทักษะพสิัย 
          ประเมินผลการศึกษา 24411  การพัฒนาเครื่องมือวัด 24418  เทคนิคการเขียนข้อสอบ 
           ด้านพุทธิพิสัย  
-  เลือก     2     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
24413  การประเมินโครงการ 24416  การพัฒนาตัวบ่งช้ีทาง 24420  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ 
24414  การประเมินหลักสูตร           การศึกษาและการประกัน            การวัดและประเมินผลการศึกษา 
24415  การวัดและประเมินอิง           คุณภาพการศึกษา 24421  วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
          มาตรฐานการเรียนรู ้ 24419  การประเมินในช้ันเรียน            การศึกษา 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

4.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาสาขาอื่น หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     4     ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการ 
          การศึกษา           การศึกษา การเรยีนรู ้
  20304  พ้ืนฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
วิชาเฉพาะด้าน     7     ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     5     ชุดวิชา 
24401  จิตวิทยาและสังคมวิทยา 24407  ประสบการณ์วิชาชีพ 24411  การพัฒนาเครื่องมือวัด 
          พื้นฐานเพื่อการวัดและ           การวัดและประเมินผล ด้านพุทธิพิสัย 
          ประเมินผลการศึกษา           การศึกษา(1) 24412  การพัฒนาเครื่องมือวัดดา้น 
            เจตพิสัยและทักษะพสิัย 
  24418  เทคนิคการเขียนข้อสอบ 
-  เลือก     2     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
24413  การประเมินโครงการ 24416  การพัฒนาตัวบ่งช้ีทาง 24420  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ 
24414  การประเมินหลักสูตร           การศึกษาและการประกัน            การวัดและประเมินผลการศึกษา 
24415  การวัดและประเมินอิง           คุณภาพการศึกษา 24421  วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
          มาตรฐานการเรียนรู ้ 24419  การประเมินในช้ันเรียน            การศึกษา 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  รหัส 20924 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
ศึกษาสตรบัณฑิต  ศษ.บ.  
Bachelor of Education  B.Ed.  

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
รหัส 20 

วิชาเอกการแนะแนวและ 
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
รหัส 20924 

 
 
 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
ที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ 
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส า เ ร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม .6) หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง-
ศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ  

7.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ 
8.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน 

 

 

หมายเหตุ   ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ยังไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ หากต้องการขอใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครู แนะน าให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือที่ http://www.ksp/or/th  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 101 - 106 
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 125–126  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 131 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  รหัส 20924 
1.  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- วิชาบงัคับ     3     ชุดวิชา 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
- วิชาเลือก     2     ชุดวิชา  โดยเลือกเรียนตามกลุ่มเน้ือหา กลุ่มละ  1 ชุดวิชา ดังนี ้
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
10131  สังคมมนุษย ์ 10152  ไทยกับสังคมโลก  
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
10103  ทักษะชีวิต 10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10164  สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
- วิชาแกน     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 
          การศึกษา           การศึกษา 20304  พ้ืนฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
  20305  วิทยาการการเรยีนการสอน 
- วิชาเฉพาะดา้น     11     ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 
22304  การแนะแนวในระดับ 25304  การแนะแนวในระดับ 25409  จิตวิทยาส าหรับผู้เรียน 
          มัธยมศึกษา           ประถมศึกษา            ลักษณะพิเศษ 
25301  จิตวิทยาและสังคมวิทยา 25405  เทคนิคการปรึกษาเบื้องตน้ 25410  พ้ืนฐานการวิจัยทางการแนะแนว 
          พื้นฐานเพื่อการแนะแนว 25406  กิจกรรมและเครื่องมือ           และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
25302  หลักและระบบงานแนะแนว           แนะแนว 25411  ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว 
          ในสถานศึกษา 25408  จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น           และการปรึกษาเชิงจิตวทิยา(1) 
25303  การแนะแนวกับคุณภาพชวีิต   

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  รหัส 20 

102 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2.  ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

1) ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม จะต้องศึกษาชุดวิชา
ดังนี้ 

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
           และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
2) ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จะต้องศึกษาชุดวิชาดังนี้ 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
วิชาแกน     4     ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
          การศึกษา           การศึกษา 20304  พ้ืนฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
วิชาเฉพาะด้าน     7     ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     6     ชุดวิชา 
25301  จิตวิทยาและสังคมวทิยา 25303  การแนะแนวกับคุณภาพชวีิต 25411  ประสบการณ์วิชาชพีการแนะแนว 
          พื้นฐานเพื่อการแนะแนว 25405  เทคนิคการปรึกษาเบ้ืองตน้           และการปรึกษาเชิงจิตวทิยา(1) 
25302  หลักและระบบงานแนะแนว 25406  กิจกรรมและเคร่ืองมือ  
          ในสถานศึกษา           แนะแนว  
-  และเลือก     1     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
22304  การแนะแนวในระดับ 25304  การแนะแนวในระดับ  
          มัธยมศึกษา           ประถมศึกษา  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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3.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     3     ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 
20301  เทคโนโลยีและสือ่สาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 
          การศึกษา           การศึกษา  
วิชาเฉพาะด้าน     7     ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     6     ชุดวิชา 
25301  จิตวิทยาและสังคมวทิยา 25303  การแนะแนวกับคุณภาพชวีิต 25411  ประสบการณ์วิชาชพีการแนะแนว 
          พื้นฐานเพื่อการแนะแนว 25405  เทคนิคการปรึกษาเบ้ืองตน้           และการปรึกษาเชิงจิตวทิยา(1) 
25302  หลักและระบบงานแนะแนว 25406  กิจกรรมและเคร่ืองมือ  
          ในสถานศึกษา           แนะแนว  
-  และเลือก     1     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
22304  การแนะแนวในระดับ 25304  การแนะแนวในระดับ  
          มัธยมศึกษา           ประถมศึกษา  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 

 
 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  
มหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

4.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาสาขาอื่น หรือปริญญาตรีสาขาอื่น  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     4     ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 
20301  เทคโนโลยีและสือ่สาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 
          การศึกษา           การศึกษา 20304  พื้นฐานวิชาชพีศึกษาศาสตร์ 
วิชาเฉพาะด้าน     7     ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
-  บังคับ     6     ชุดวิชา 
25301  จิตวิทยาและสังคมวทิยา 25303  การแนะแนวกับคุณภาพชวีิต 25411  ประสบการณ์วิชาชพีการแนะแนว 
          พื้นฐานเพื่อการแนะแนว 25405  เทคนิคการปรึกษาเบ้ืองตน้           และการปรึกษาเชิงจิตวทิยา(1) 
25302  หลักและระบบงานแนะแนว 25406  กิจกรรมและเคร่ืองมือ  
          ในสถานศึกษา           แนะแนว  
-  และเลือก     1     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
22304  การแนะแนวในระดับ 25304  การแนะแนวในระดับ  
          มัธยมศึกษา           ประถมศึกษา  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 
 
 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  รหัส 20 

106 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ 
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกการศึกษานอกระบบ  รหัส 20624 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
ศึกษาสตรบัณฑิต  ศษ.บ.  
Bachelor of Education  B.Ed.  

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
รหัส 20 

วิชาเอกการศึกษานอกระบบ 
รหัส 20624 

 
 
 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
ที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ 
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส า เ ร็ จการศึ กษาประโยคมั ธยมศึกษาตอนปลาย  (ม .6) หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง-
ศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ 
สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ  

7.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ 
8.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน 

 

 

หมายเหตุ   ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ยังไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ หากต้องการขอใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครู แนะน าให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือที่ http://www.ksp/or/th  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 108–113  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 126 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 132 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการศึกษานอกระบบ  รหัส 20624 
1.  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- วิชาบงัคับ     3     ชุดวิชา 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
- วิชาเลือก     2     ชุดวิชา 
  โดยเลือกเรียนตามกลุ่มเน้ือหา กลุ่มละ  1 ชุดวิชา ดังนี ้
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
10131  สังคมมนุษย ์ 10152  ไทยกับสังคมโลก  
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
10103  ทักษะชีวิต 10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10164  สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
- วิชาแกน     5     ชุดวิชา 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
          การศึกษา           การศึกษา 20304  พ้ืนฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
  20305  วิทยาการการเรยีนการสอน 
- วิชาเฉพาะดา้น     11     ชุดวิชา 
26301  การศึกษาตลอดชีวิตและ 26403  แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อ 26405  การศึกษาทางไกล 
          การศึกษานอกระบบ           การศึกษานอกระบบ 26406  การพัฒนาและการใช้สื่อ 
26302  การจัดการการศึกษา 26404  หลักการเรยีนรู้และเทคนิค           การศึกษานอกระบบ 
          นอกระบบ           การฝึกอบรม  
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- วิชาเฉพาะดา้น     11     ชุดวิชา  (ต่อ) 
26407  ประสบการณ์วิชาชีพ 26409  การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ 26410  การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับสตรี 
          การศึกษานอกระบบ(1)           การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์           และผู้สูงอาย ุ
26408  การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ  26411  การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 

เยาวชนและแรงงานเพื่อ   
สังคมแห่งการเรียนรู ้   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2.  ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรอืเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศกึษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 

 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

1) ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม  จะต้องศึกษาชุดวิชา
ดังนี้ 

10121  อารยธรรมมนุษย์ 10141  วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151  ไทยศึกษา 
           และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

2) ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะต้องศึกษาชุดวิชาดังนี้ 

10121  อารยธรรมมนุษย์ 10131  สังคมมนุษย์ 10151  ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     4     ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 
20301  เทคโนโลยีและสือ่สาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 
          การศึกษา           การศึกษา 20304  พื้นฐานวิชาชพีศึกษาศาสตร์ 
วิชาเฉพาะด้าน     7     ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
26301  การศึกษาตลอดชีวิตและ 26403  แหล่งวิทยาการชุมชนเพือ่ 26405  การศึกษาทางไกล 
          การศึกษานอกระบบ           การศึกษานอกระบบ 26406  การพัฒนาและการใช้สือ่ 
26302  การจัดการการศึกษา 26404  หลักการเรียนรู้และเทคนิค           การศึกษานอกระบบ 
          นอกระบบ           การฝึกอบรม 26407  ประสบการณ์วิชาชพีการศึกษา 
            นอกระบบ(1) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษ าของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดบัอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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3.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา  
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     3     ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 
20301  เทคโนโลยีและสือ่สาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการ 
          การศึกษา           การศึกษา การเรียนรู้ 
วิชาเฉพาะด้าน     7     ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
26301  การศึกษาตลอดชีวิตและ 26403  แหล่งวิทยาการชุมชนเพือ่ 26405  การศึกษาทางไกล 
          การศึกษานอกระบบ           การศึกษานอกระบบ 26406  การพัฒนาและการใช้สือ่ 
26302  การจัดการการศึกษา 26404  หลักการเรียนรู้และเทคนิค           การศึกษานอกระบบ 
          นอกระบบ           การฝึกอบรม 26407  ประสบการณ์วิชาชพีการศึกษา 
            นอกระบบ(1) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

 
หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดบัอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

4.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาสาขาอื่น หรือปริญญาตรีสาขาอื่น  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     4     ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 
20301  เทคโนโลยีและสือ่สาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 
          การศึกษา           การศึกษา 20304  พื้นฐานวิชาชพีศึกษาศาสตร์ 
วิชาเฉพาะด้าน     7     ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
26301  การศึกษาตลอดชีวิตและ 26403  แหล่งวิทยาการชุมชนเพือ่ 26405  การศึกษาทางไกล 
          การศึกษานอกระบบ           การศึกษานอกระบบ 26406  การพัฒนาและการใช้สือ่ 
26302  การจัดการการศึกษา 26404  หลักการเรียนรู้และเทคนิค           การศึกษานอกระบบ 
          นอกระบบ           การฝึกอบรม 26407  ประสบการณ์วิชาชพีการศึกษา 
            นอกระบบ(1) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 
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โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี  
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดบัอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  รหัส 20 

114 

คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  รหัส 20824 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
ศึกษาสตรบัณฑิต  ศษ.บ.  
Bachelor of Education  B.Ed.  

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
รหัส 20 

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศึกษา 
รหัส 20824 

 
 
 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร 
หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ 
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส า เ ร็ จการศึ กษาประโยคมั ธยมศึกษาตอนปลาย  (ม .6) หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง-
ศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ 
สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ  

7.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ 
8.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน 

 

 

หมายเหตุ   ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ยังไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ หากต้องการขอใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครู แนะน าให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือที่ http://www.ksp/or/th  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 115 - 119 
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 127 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 133 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  รหัส 20824 
1.  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     3     ชุดวิชา 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151  ไทยศึกษา 
            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชวีิต  
- เลือก     2     ชุดวิชา  โดยเลือกเรียนตามกลุ่มเน้ือหา กลุ่มละ  1 ชุดวิชา ดังนี ้
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
10131  สังคมมนุษย์ 10152  ไทยกับสังคมโลก  
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
10103  ทกัษะชีวิต 10121  อารยธรรมมนุษย์ 10164  สังคมและวฒันธรรมอาเซยีน 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
- วิชาแกน     5     ชุดวิชา 
20301  เทคโนโลยีและสือ่สาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 
          การศึกษา           การศึกษา 20304  พื้นฐานวิชาชพีศึกษาศาสตร์ 
  20305  วทิยาการการเรียนการสอน 
- วิชาเฉพาะดา้น     11     ชุดวิชา 
27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและ 27105  การผลิตและการใช้สือ่การสอน 27108  การวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
          สื่อสารการศึกษา 27106  เทคโนโลยีสารสนเทศและ            และสื่อสารการศึกษา 
27102  เทคโนโลยีทางการสอน            คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา 27112  การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 
27103  สื่อการศึกษาพฒันสรร 27107  เทคโนโลยีและสือ่สาร 27401  สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
27104  วทิยุกระจายเสียงและวิทยุ            การศึกษาเพื่อการฝกึอบรม 27416  ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยี 
           โทรทัศน์เพื่อการศึกษา             และสื่อสารการศึกษา(1) 

 

หมายเหตุ  (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดบัอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2.  ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรอืเทียบเท่า  
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
1)  ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม  จะต้องศึกษาชุดวิชาดังนี ้

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
           และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

2)  ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  จะต้องศึกษาชุดวิชาดังนี้ 

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     4     ชุดวิชา 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
          การศึกษา           การศึกษา 20304  พ้ืนฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
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วิชาเฉพาะด้าน     7     ชุดวิชา 
27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและ 27104  วิทยุกระจายเสียงและ 27401  สื่อการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          สื่อสารการศึกษา            วิทยุเพื่อการศึกษา 27416  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 
27102  เทคโนโลยีทางการสอน 27112  การบริหารศูนย์สื่อการศกึษา           และสื่อสารการศึกษา(1) 
27103  สื่อการศึกษาพัฒนสรร   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

3.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา  
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
 
 
 
 

หมายเหต ุ (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
วิชาแกน     3     ชุดวิชา 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการ 
          การศึกษา           การศึกษา การเรยีนรู ้
วิชาเฉพาะด้าน     7     ชุดวิชา 
27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและ 27104  วทิยุกระจายเสียงและ 27401  สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          สื่อสารการศึกษา            วิทยุเพื่อการศึกษา 27416  ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยี 
27102  เทคโนโลยีทางการสอน 27112  การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา           และสื่อสารการศึกษา(1) 
27103  สื่อการศึกษาพฒันสรร   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

4.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาสาขาอื่น หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน  
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 

 

หมายเหต ุ (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน  
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     4     ชุดวิชา 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสาร 20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
          การศึกษา           การศึกษา 20304  พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
วิชาเฉพาะด้าน     7     ชุดวิชา 
27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและ 27104  วทิยุกระจายเสียงและ 27401  สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          สื่อสารการศึกษา            วิทยุเพื่อการศึกษา 27416  ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยี 
27102  เทคโนโลยีทางการสอน 27112  การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา           และสื่อสารการศึกษา(1) 
27103  สื่อการศึกษาพฒันสรร   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  รหัส 20221 

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ 
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
Certificate in Early Childhood  Cert. in Early Childhood Development 
Development Innovation Innovation 

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
รหัส 20 

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 
รหัส 20221 

 
 
 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
ที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ 
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส า เ ร็ จการศึ กษาประโยคมั ธยมศึกษาตอนปลาย  (ม .6) หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง-
ศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

 

 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 121 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 128 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  รหัส 20221 

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 1 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
21001  พัฒนาการและการเรียนรู ้ 21003  การเล่น ของเล่น และ 21005  การประเมินและสร้างเสรมิ 

ของเด็กปฐมวัย เครื่องเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย พฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
21002  นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ 21004  ครอบครัวศึกษากับการพฒันา  

การพัฒนาเด็กปฐมวยั เด็กปฐมวัย  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม  รหัส 20231 

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ 
ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย  ป.การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม 
แบบองค์รวม  
Certificate in Holistic Well-Being  Cert. in Holistic Well-Being Development 
Development for Early Childhood for Early Childhood 

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
รหัส 20 

ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะ 
เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม 
รหัส 20231 
 
 
 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
ที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ 
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  

 

 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 123 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 128 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม  รหัส 20231 

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 1 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
21006  สุขภาวะเด็กปฐมวัย 21008  การพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับ 21010  การดูแลเด็กปฐมวัยที่ม ี
21007  อาหารและโภชนาการ เด็กปฐมวัย ความต้องการพิเศษ 

ส าหรับเด็กปฐมวยั 21009  การจัดสภาพแวดล้อมเพือ่พัฒนา 
 เด็กปฐมวัย  
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกปฐมวัยศึกษา รหัส 20234 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวชิาต่อไปนี ้
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์ 

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
 

1,100 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

2)  ส าเร็จการศึกษา อนุปริญญาทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวชิาต่อไปนี ้
10131 สังคมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต  

1,000 บาท 
1,200 บาท 

 
1,100 บาท 
1,000 บาท 

  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

3)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรอือนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า  

4)  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา 
10151 ไทยศึกษา 
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรส าหรับ 
 เด็กปฐมวัย  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า 
    

5)  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น 
10151 ไทยศึกษา 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า  
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่ 
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10151 ไทยศึกษา 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

2)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรอืเทียบเท่า  
10151 ไทยศึกษา 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า  

3)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี ทางการศึกษา 
10151 ไทยศึกษา 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า  

4)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาตรีสาขาอื่น หรือปริญญาตรีสาขาอื่น 
10151 ไทยศึกษา 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รหัส 20924 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา  

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,200 บาท  

เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

2)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรอืเทียบเท่า  
10151 ไทยศึกษา 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า  
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วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รหัส 20924  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่ 
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

3)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี ทางการศึกษา 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,200 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

4)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาสาขาอื่น หรือปริญญาตรีสาขาอื่น 
10151 ไทยศึกษา 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่ 
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10151 ไทยศึกษา 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10131 สังคมมนุษย ์
10152 ไทยกับสังคมโลก  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

2)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรอืเทียบเท่า  
10121 อารยธรรมมนุษย ์
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 

1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

3)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี ทางการศึกษา 
10151 ไทยศึกษา 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

4)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาสาขาอื่น หรือปริญญาตรีสาขาอื่น 
10151 ไทยศึกษา 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  รหัส 20 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่ 
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10151 ไทยศึกษา 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10131 สังคมมนุษย ์
10152 ไทยกับสังคมโลก  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

2)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรอืเทียบเท่า  
10151 ไทยศึกษา 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

3)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี ทางการศึกษา 
10151 ไทยศึกษา 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

4)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาสาขาอื่น หรือปริญญาตรีสาขาอื่น 
10151 ไทยศึกษา 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  รหัส 20 
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หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย รหัส 20221 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
 เด็กปฐมวัย 
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นส าหรับ 
 เด็กปฐมวัย  

1,200 บาท 
1,200 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม รหัส 20231 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 
21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย 
21007 อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย  

1,200 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

 

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  รหัส 20 
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา รหัส 20234 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์ 

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,200 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  เช้า  

2)  ส าเร็จการศึกษา อนุปริญญาทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา 
10151 ไทยศึกษา 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา  

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

3)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรอือนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวชิาต่อไปนี ้
10131 สังคมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต  

1,200 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท 
1,000 บาท 

  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
    

4)  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา 
10151 ไทยศึกษา 
21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีการศึกษา 
 ปฐมวัย 
21329 การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย  
 อารมณ์-จติใจ และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท 

  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
    

5)  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
21005 การประเมินและการสรา้งเสริมพฤติกรรม 
 เด็กปฐมวัย  

1,200 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  บ่าย 
    

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  รหัส 20 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย  

2)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรอืเทียบเท่า  
10151 ไทยศึกษา 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

3)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี ทางการศึกษา 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐาน 
 เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา 
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย  

1,200 บาท 
1,000 บาท 

 
1,200 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย  

4)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาตรีสาขาอื่น หรือปริญญาตรีสาขาอื่น 
10151 ไทยศึกษา 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐาน 
 เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท 

  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
    

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  รหัส 20 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รหัส 20924 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

1,000 บาท 
 

1,200 บาท 
 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561  บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  เช้า 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561  เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  บ่าย  

2)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรอืเทียบเท่า  
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐาน 
 เพื่อการแนะแนว  

1,200 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561  บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561  เช้า 
    

3)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี ทางการศึกษา 
10151 ไทยศึกษา 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐาน 
 เพื่อการแนะแนว  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561  บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561  เช้า 
    

4)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาสาขาอื่น หรือปริญญาตรีสาขาอื่น 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐาน 
 เพื่อการแนะแนว  

1,200 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561  บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561  เช้า 
    

 

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  รหัส 20 

132 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

1,000 บาท 
 

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561  บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  เช้า 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561  เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  บ่าย  

2)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรอืเทียบเท่า  
10151 ไทยศึกษา 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ  

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561  เช้า  

3)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี ทางการศึกษา 
10151 ไทยศึกษา 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561  บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561  เช้า  

4)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาสาขาอื่น หรือปริญญาตรีสาขาอื่น 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ  

1,200 บาท 
1,200 บาท 
1,200 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561  บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561  เช้า  
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10151 ไทยศึกษา 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  บ่าย  

2)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรอืเทียบเท่า  
10121 อารยธรรมมนุษย ์
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร  

1,000 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า  

3)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี ทางการศึกษา 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
27102 เทคโนโลยีทางการสอน 
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร  

1,200 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า  

4)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาสาขาอื่น หรือปริญญาตรีสาขาอื่น 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
27102 เทคโนโลยีทางการสอน 
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร  

1,200 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า  
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4)  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30  มีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้การศึกษาแก่นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค ทฤษฎีและหลักการบริหารงานจากหลักสูตรตา่งๆ ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งความรู้ความเข้าใจและการ
น าไปใช้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนหรือผู้ท างานอยู่ในภาครัฐและภาคเอกชน 

นอกจากการสอน สาขาวิชาฯ ยังมุ่งส่งเสริมงานวิจัยด้านการบริหาร เพื่อน าผลที่ได้รับมาปรับใช้ในการผลิตเอกสารการ
สอน หรือปรับปรุงชุดวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

สาขาวิชาวิทยาการจดัการ เปิดสอนหลักสตูรตา่งๆ ดังนี ้
1.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

1.1 แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132 
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

2.1 วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204 
2.2 วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 
2.3 วิชาเอกการตลาด รหัส 30284 
2.4 วิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียวและการโรงแรม รหัส 30294 

3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รหัส 30304 
4.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 30424 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ 
2.  เพื่อส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ในการ

พัฒนาประเทศ 
3.  เพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการแก่ประชาชน ตลอดทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการจัดการในหมู่นักธุรกิจ 

ข้าราชการ และนักบริหารด้านต่างๆ 
4.  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านการบริหารและการจัดการ 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ สามารถประกอบอาชีพดังนี้ 
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพการจัดการงานก่อสร้างและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระและเข้าท างานในองค์กร หรือหน่วยงานท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกด้านทั้งภาครัฐ เอกชน 

และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น ค้าขาย นักธุรกิจ นักการเงิน นักการธนาคาร เลขานุการ นักการตลาด พนักงานขาย พนักงาน-
บริการ มัคคุเทศก ์
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ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพได้หลายลักษณะทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น ปลัดอ าเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) พัฒนากร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่
บริหารงานท่ัวไป และต ารวจ  

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการบัญชี เช่น นักบัญชี ผู้สอบบัญชี  
ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพส่วนตัว ทั้งนี้ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาการจัดการสามารถศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 
แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  รหัส 30132 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) ทล.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) 
Bachelor of Technology (Construction  B.Tech. (Construction Management) 
Management)  

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
รหัส 30 

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง    
(ต่อเนื่อง)   
รหัส 30132 

 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี ้
1. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าใน

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างส ารวจ 
วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือ 

2. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม โดยมีพ้ืนความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้าง และมีประสบการณ์
การท างานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชา
การออกแบบตกแต่งภายใน หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือ 
5. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

(วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล) หรือ 
6. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมหลัก) 

หรือ 
7. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชา

ช่างอุตสาหกรรมในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรม-
โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม 

   

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 137–139 
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 199 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 210 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 
แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  รหัส 30132 

1.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงโยธำ ช่ำงเทคนิคสถำปัตยกรรม 
ช่ำงส ำรวจ วิศวกรรมกำรทำง วิศวกรรมชลประทำน วิศวกรรมโยธำ หรือ สำขำวิชำเทคนิค-
อุตสำหกรรม โดยมีพ้ืนความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้าง และมีประสบการณ์การท างานด้านที่เกี่ยวข้องกับ 
การก่อสร้าง หรือปริญญำตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพำะสำขำวิชำกำรออกแบบตกแต่งภำยใน 
หรือปริญญำตรีช่ำงชลประทำนบัณฑิต หรือปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 
(วิศวกรรมโยธำ วิศวกรรมไฟฟ้ำ วิศวกรรมเครื่องกล) หรือสถำปัตยกรรมศำสตร์ (สถำปัตยกรรมหลัก) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  

- บังคับ     8     ชุดวิชำ 
30105  การบัญชีและการเงิน 31302  การส ารวจปริมาณและ 31406  ประสบการณ์วิชาชีพ 

เพื่องานก่อสร้าง การประมาณราคา การจัดการงานก่อสร้าง(1) 
30211  องค์การและการจดัการและ 31303  การจัดการงานสนาม 31408  เทคโนโลยีการก่อสร้างและ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 31401  การควบคุมและการ เครื่องจักรกล 
31301  การวางแผนงานก่อสร้าง ตรวจงานก่อสร้าง  
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30 

138 

- เลือก     2     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปน้ี 
31305  เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ 31407  เทคโนโลยีการก่อสร้าง 32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 

การจัดการงานก่อสร้าง ขนาดใหญ ่ และการภาษีอากร 
31402  การจัดการทรัพยากรอาคาร 31410  การจัดการงานก่อสร้าง 54102  การบริหารงานอาชีวอนามัย 
31405  การวิเคราะหโ์ครงการ อย่างยั่งยืน และความปลอดภัย 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม ในสำขำวิชำเทคนิควิศวกรรมส ำรวจ เทคนิค- 
วิศวกรรมโยธำ เทคนิคสถำปัตยกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  

- บังคับ     3     ชุดวิชำ 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
- เลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี ้
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
- บังคับ     11     ชุดวิชำ 
30105  การบัญชีและการบัญชี 31303  การจัดการงานสนาม 31406  ประสบการณ์วิชาชีพ 

เพื่องานก่อสร้าง 31305  เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ การจัดการงานก่อสร้าง(1) 
30211  องค์การและการจดัการ และ การจัดการงานก่อสร้าง 31407  เทคโนโลยีการก่อสร้าง 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 31401  การควบคุมและการตรวจ ขนาดใหญ ่
31301  การวางแผนงานก่อสร้าง งานก่อสร้าง 31408  เทคโนโลยีการก่อสร้างและ 
31302  การส ารวจปริมาณและ 31402  การจัดการทรัพยากรอาคาร เครื่องจักรกล 

การประมาณราคา   
- เลือก     2     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
31405  การวิเคราะหโ์ครงการ 32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 54102  การบริหารงานอาชีวอนามัย 
31410  การจัดการงานก่อสร้าง และการภาษีอากร และความปลอดภัย 

อย่างยั่งยืน   
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดบัอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30 

140 

คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการ  รหัส 30204 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  บธ.บ.  
Bachelor of Business Administration B.B.A.  

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
รหัส 30 

วิชาเอกการจัดการ 
รหัส 30204 

 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

2. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึง
วันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

6. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าใน
ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ
การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ 

7. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ 

 
 

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 142–149  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 200–201  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 211–212  
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
รหัส 30 

วิชาเอกการจัดการ 
รหัส 30204 
(ต่อ) 

 

8. ส าเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ 

9. ส าเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 

   

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 142–149  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 200–201  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 211–212  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการ  รหัส 30204 

1.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     4     ชุดวิชำ  
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  30205 คณิตศาสตร์และสถิต ิ
10151  ไทยศึกษา   
- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10152 ไทยกับสังคมโลก 
10121 อารยธรรมมนุษย ์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10131 สังคมมนุษย ์   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     6     ชุดวิชำ 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวเิคราะห์ 

เพื่อการจัดการ ด าเนินงาน และหลักการตลาด เชิงปริมาณ 
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมาย 30211 องค์การและการจดัการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  
วิชำเฉพำะด้ำน     10     ชุดวิชำ 
- บังคับ     6     ชุดวิชำ 
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการ 32327 การจัดการคณุภาพและ 32448 การศึกษาความเป็นไปได ้

จัดการและการจัดการความรู ้ ผลิตภาพ และการวจิัยธุรกิจ 
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32328 การจัดการนวตักรรมและ 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจดัการ (1) 

การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ การเปลีย่นแปลง  

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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- เลือก     4     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปน้ี 
32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449  การสร้างธุรกิจและการเปน็ 32453  การพนักงานสัมพันธ์และ 

และการภาษีอากร ผู้ประกอบการ การบริหารค่าตอบแทน 
32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32450  ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32473  การจดัการช่องทางการตลาด 

การท่องเที่ยวและ การตลาดระหว่างประเทศ และห่วงโซ่อุปทาน 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์และ 32474  การสื่อสารและการส่งเสริม 

32336  การจดัการทรัพยากร การจัดการธุรกิจน าเข้า-ส่งออก การตลาด 
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  

32408  การจดัการธุรกจิขนาดย่อม และองค์การแห่งการเรยีนรู ้  
และการค้าปลีก   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
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2.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ
ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร และวิชำเอก
เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 

รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

- บังคับ     3     ชุดวิชำ 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     3     ชุดวิชำ 
30208  การบัญชีการเงินและ 30210  การจัดการการผลิตและ 32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห ์

การบัญชีเพื่อการจดัการ ด าเนินงาน และหลักการตลาด เชิงปริมาณ 
วิชำเฉพำะด้ำน     7     ชุดวิชำ  
- บังคับ     6     ชุดวิชำ 
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการ 32327 การจัดการคณุภาพและ 32448 การศึกษาความเป็นไปได ้

จัดการและการจัดการความรู ้ ผลิตภาพ และการวจิัยธุรกิจ 
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32328 การจัดการนวตักรรมและ 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจดัการ (1) 

การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ การเปลีย่นแปลง  
- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449  การสร้างธุรกิจและการเปน็ 32453  การพนักงานสัมพันธ์และ 

และการภาษีอากร ผู้ประกอบการ การบริหารค่าตอบแทน 
32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32450  ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32473  การจดัการช่องทางการตลาด 

การท่องเที่ยวและ การตลาดระหว่างประเทศ และห่วงโซ่อุปทาน 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์และ 32474  การสื่อสารและการส่งเสริม 

32336  การจดัการทรัพยากร การจัดการธุรกิจน าเข้า-ส่งออก การตลาด 
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  

32408  การจดัการธุรกจิขนาดย่อม และองค์การแห่งการเรยีนรู ้  
และการค้าปลีก   

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

3.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรืออนุปริญญำหรือ
เทียบเท่ำที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร และ
วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121 อารยธรรมมนุษย ์ 10141 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     6     ชุดวิชำ 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวเิคราะห์ 

เพื่อการจัดการ ด าเนินงาน และหลักการตลาด เชิงปริมาณ 
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมาย 30211 องค์การและการจดัการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  
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วิชำเฉพำะด้ำน     10     ชุดวิชำ 
- บังคับ     6     ชุดวิชำ 
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการ 32327 การจัดการคณุภาพและ 32448 การศึกษาความเป็นไปได ้

จัดการและการจัดการความรู ้ ผลิตภาพ และการวจิัยธุรกิจ 
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32328 การจัดการนวตักรรมและ 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจดัการ (1) 

การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ การเปลีย่นแปลง  
- เลือก     4     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449  การสร้างธุรกิจและการเปน็ 32453  การพนักงานสัมพันธ์และ 

และการภาษีอากร ผู้ประกอบการ การบริหารค่าตอบแทน 
32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32450  ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32473  การจดัการช่องทางการตลาด 

การท่องเที่ยวและ การตลาดระหว่างประเทศ และห่วงโซ่อุปทาน 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์และ 32474  การสื่อสารและการส่งเสริม 

32336  การจดัการทรัพยากร การจัดการธุรกิจน าเข้า-ส่งออก การตลาด 
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  

32408  การจดัการธุรกจิขนาดย่อม และองค์การแห่งการเรยีนรู ้  
และการค้าปลีก   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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4.  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงิน
และกำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  

วิชำแกน     3     ชุดวิชำ 
30208  การบัญชีการเงินและ 30210  การจัดการการผลิตและ 32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห ์

การบัญชีเพื่อการจดัการ ด าเนินงาน และหลักการตลาด เชิงปริมาณ 
วิชำเฉพำะด้ำน     7     ชุดวิชำ  
- บังคับ     6     ชุดวิชำ 
32325  ระบบสารสนเทศเพื่อการ 32327  การจดัการคณุภาพและ 32448  การศึกษาความเป็นไปได ้

จัดการและการจัดการความรู ้ ผลิตภาพ และการวจิัยธุรกิจ 
32326  การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32328  การจัดการนวัตกรรมและ 32482  ประสบการณ์วิชาชีพ 

การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ การเปลีย่นแปลง การจัดการ (1) 
- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449  การสร้างธุรกิจและการเปน็ 32453  การพนักงานสัมพันธ์และ 

และการภาษีอากร ผู้ประกอบการ การบริหารค่าตอบแทน 
32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32450  ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32473  การจดัการช่องทางการตลาด 

การท่องเที่ยวและ การตลาดระหว่างประเทศ และห่วงโซ่อุปทาน 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์และ 32474  การสื่อสารและการส่งเสริม 

32336  การจดัการทรัพยากร การจัดการธุรกิจน าเข้า-ส่งออก การตลาด 
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  

32408  การจดัการธุรกจิขนาดย่อม และองค์การแห่งการเรยีนรู ้  
และการค้าปลีก   

 

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30 

148 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

5.  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอก
กำรเงินและกำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  

วิชำแกน     6     ชุดวิชำ 
30208  การบัญชีการเงินและ 30210  การจดัการการผลิตและ 32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห ์

การบัญชีเพื่อการจดัการ ด าเนินงาน และหลักการตลาด เชิงปริมาณ 
30209  การเงินธุรกิจและกฎหมาย 30211  องค์การและการจดัการ และ 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  
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วิชำเฉพำะด้ำน     10     ชุดวิชำ 
- บังคับ     6     ชุดวิชำ 
32325  ระบบสารสนเทศเพื่อการ 32327  การจดัการคณุภาพและ 32448  การศึกษาความเป็นไปได ้

จัดการและการจัดการความรู ้ ผลิตภาพ และการวจิัยธุรกิจ 
32326  การจดัการเชิงกลยุทธ์และ 32328  การจัดการนวัตกรรมและ 32482 ประสบการณ์วิชาชีพ 

การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ การเปลีย่นแปลง การจัดการ (1) 
- เลือก     4     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปน้ี 
32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449  การสร้างธุรกิจและการเปน็ 32453  การพนักงานสัมพันธ์และ 

และการภาษีอากร ผู้ประกอบการ การบริหารค่าตอบแทน 
32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32450  ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32473  การจดัการช่องทางการตลาด 

การท่องเที่ยวและ การตลาดระหว่างประเทศ และห่วงโซ่อุปทาน 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์และ 32474  การสื่อสารและการส่งเสริม 

32336  การจดัการทรัพยากร การจัดการธุรกิจน าเข้า-ส่งออก การตลาด 
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  

32408  การจดัการธุรกจิขนาดย่อม และองค์การแห่งการเรยีนรู ้  
และการค้าปลีก   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการเงิน  รหัส 30274  กลุ่มวิชาการลงทุน  รหัส 1 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  บธ.บ.  
Bachelor of Business Administration B.B.A.  

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
รหัส 30 

วิชาเอกการเงิน   
รหัส 30274 
กลุ่มวิชาการลงทุน   
รหัส 1 
 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

2. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึง
วันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

6. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าใน
ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด 
การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป 
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์  วิชา เอกการเ งินและการธนาคาร  และวิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ 

สาขาวชิาวทิยาการจัดการ (30)  
 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 152–159  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 201–202  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 212–214  
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
รหัส 30 

วิชาเอกการเงิน   
รหัส 30274 
กลุ่มวิชาการลงทุน   
รหัส 1 
 (ต่อ) 

 

7. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ที่
ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ 

8. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ 

9. ส าเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ 

10.ส าเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

   

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 152–159  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 201–202  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 212–214  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการเงิน  รหัส 30274  กลุ่มวิชาการลงทุน  รหัส 1 

1.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ 
โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     4     ชุดวิชำ  
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  30205  คณติศาสตร์และสถิต ิ
10151  ไทยศึกษา   
- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
10103  ทักษะชีวิต 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10152  ไทยกับสังคมโลก 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10131  สังคมมนุษย ์   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     6     ชุดวิชำ 
30208  การบัญชีการเงินและ 30210  การจดัการการผลิตและ 32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห ์

การบัญชีเพื่อการจดัการ ด าเนินงาน และหลักการตลาด เชิงปริมาณ 
30209  การเงินธุรกิจและกฎหมาย 30211  องค์การและการจดัการ และ 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  
วิชำเฉพำะด้ำน     10     ชุดวิชำ 
32303  การจดัการการเงิน 32331  ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32455  ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 
32329  การบัญชีขั้นกลางและ และการศึกษาความเป็นไปได ้ 32456  ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1) 

การบัญชีขั้นสูงส าหรับ ของโครงการ 32457  การลงทุนและการวเิคราะห ์
นักการเงิน 32332  การจดัการความเสีย่งและ หลักทรัพย ์

32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ หลักการประกันภยั 32458  วาณิชธนกิจและนวัตกรรม 
และการภาษีอากร 32454  การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน ทางการเงิน 

 และการควบคุมทางการเงิน  
หมายเหตุ   (1) เป็นชุดวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา

เท่านั้น 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำ ในประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี กำรตลำด 
กำรเงินและกำรธนำคำร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรทั่วไป หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำใน
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร  และวิชำเอก
เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

- บังคับ     3     ชุดวิชำ 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     1     ชุดวิชำ 
32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
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วิชำเฉพำะด้ำน     9     ชุดวิชำ  
32303  การจดัการการเงิน 32332  การจดัการความเสีย่งและ 32456  ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1) 
32329  การบัญชีขั้นกลางและ หลักการประกันภยั 32457  การลงทุนและการวเิคราะห ์

การบัญชีขั้นสูงส าหรับ 32454  การวิจัยทางธุรกิจ  หลักทรัพย ์
นักการเงิน การวางแผน และ 32458  วาณิชธนกิจและนวัตกรรม 

32331  ระบบสารสนเทศทางการเงิน การควบคุมทางการเงิน ทางการเงิน 
และการศึกษาความเป็นไปได ้ 32455  ธุรกิจและการเงินระหว่าง  
ของโครงการ ประเทศ  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

3.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำ หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ 
ที่ไม่ใช่สำขำวิชำกำรบัญชี กำรตลำด กำรเงินและกำรธนำคำร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรทั่วไป 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121 อารยธรรมมนุษย ์ 10141 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     3     ชุดวิชำ 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมาย 32206 สถิติธุรกิจและการวเิคราะห์ 

เพื่อการจัดการ ธุรกิจ เชิงปริมาณ 
วิชำเฉพำะด้ำน     10     ชุดวิชำ 
32303  การจดัการการเงิน 32331  ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32455  ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 
32329  การบัญชีขั้นกลางและ และการศึกษาความเป็นไปได ้ 32456  ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1) 

การบัญชีขั้นสูงส าหรับ ของโครงการ 32457  การลงทุนและการวเิคราะห ์
นักการเงิน 32332  การจดัการความเสีย่งและ หลักทรัพย ์

32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ หลักการประกันภยั 32458  วาณิชธนกิจและนวัตกรรม 
และการภาษีอากร 32454  การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน ทางการเงิน 
 และการควบคุมทางการเงิน  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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4.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรืออนุปริญญำหรือ
เทียบเท่ำที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร และ
วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121 อารยธรรมมนุษย ์ 10141 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     6     ชุดวิชำ 
30208  การบัญชีการเงินและ 30210  การจดัการการผลิตและ 32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห ์

การบัญชีเพื่อการจดัการ ด าเนินงาน และหลักการตลาด เชิงปริมาณ 
30209  การเงินธุรกิจและกฎหมาย 30211  องค์การและการจดัการ และ 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  
วิชำเฉพำะด้ำน     10     ชุดวิชำ 
32303  การจดัการการเงิน 32331  ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32455  ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 
32329  การบัญชีขั้นกลางและ และการศึกษาความเป็นไปได ้ 32456  ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1) 

การบัญชีขั้นสูงส าหรับ ของโครงการ 32457  การลงทุนและการวเิคราะห ์
นักการเงิน 32332  การจดัการความเสีย่งและ หลักทรัพย ์

32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ หลักการประกันภยั 32458  วาณิชธนกิจและนวัตกรรม 
และการภาษีอากร 32454  การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน ทางการเงิน 

 และการควบคุมทางการเงิน  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

5.  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชัน้ใดชั้นหนึ่งในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงิน
และกำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  

วิชำแกน     1     ชุดวิชำ 
32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
วิชำเฉพำะด้ำน     9     ชุดวิชำ  
32303  การจดัการการเงิน 32332  การจดัการความเสีย่งและ 32455  ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 
32329  การบัญชีขั้นกลางและ หลักการประกันภยั 32456  ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1) 

การบัญชีขั้นสูงส าหรับ 32454  การวิจัยทางธุรกิจ  32457  การลงทุนและการวเิคราะห ์
นักการเงิน การวางแผน และ หลักทรัพย ์

32331  ระบบสารสนเทศทางการเงิน การควบคุมทางการเงิน 32458  วาณิชธนกิจและนวัตกรรม 
และการศึกษาความเป็นไปได ้  ทางการเงิน 
ของโครงการ   

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

6.  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอก
กำรเงินและกำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  

วิชำแกน     6     ชุดวิชำ 
30208  การบัญชีการเงินและ 30210  การจดัการการผลิตและ 32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห ์

การบัญชีเพื่อการจดัการ ด าเนินงาน และหลักการตลาด เชิงปริมาณ 
30209  การเงินธุรกิจและกฎหมาย 30211  องค์การและการจดัการ และ 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  
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วิชำเฉพำะด้ำน     10     ชุดวิชำ 
32303  การจดัการการเงิน 32331  ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32455  ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 
32329  การบัญชีขั้นกลางและ และการศึกษาความเป็นไปได ้ 32456  ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1) 

การบัญชีขั้นสูงส าหรับ ของโครงการ 32457  การลงทุนและการวเิคราะห ์
นักการเงิน 32332  การจดัการความเสีย่งและ หลักทรัพย ์

32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ หลักการประกันภยั 32458  วาณิชธนกิจและนวัตกรรม 
และการภาษีอากร 32454  การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน ทางการเงิน 

 และการควบคุมทางการเงิน  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการตลาด  รหัส 30284   

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  บธ.บ.  
Bachelor of Business Administration B.B.A.  

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
รหัส 30 

วิชาเอกการตลาด   
รหัส 30284 
 

 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

2. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึง
วันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

6. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าใน
ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด 
การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป 
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์  วิชา เอกการเ งินและการธนาคาร  และวิชา เอก
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ  

 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 162–169  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 203 –204  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 214–215  
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
รหัส 30 
วิชาเอกการตลาด   
รหัส 30284 

(ต่อ) 
 

7. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
ที่ไม่ใช่ในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการทั่วไป  หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ ไม่ใช่ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการ
ธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ 

8. ส าเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ 

9. ส าเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
   

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 162–169  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 203 –204  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 214–215  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการตลาด  รหัส 30284   

1.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     4     ชุดวิชำ  
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  30205  คณติศาสตร์และสถิต ิ
10151  ไทยศึกษา   
- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
10103  ทักษะชีวิต 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10152  ไทยกับสังคมโลก 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10131  สังคมมนุษย ์   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     6     ชุดวิชำ 
30208  การบัญชีการเงินและ 30210  การจดัการการผลิตและ 32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห ์

การบัญชีเพื่อการจดัการ ด าเนินงาน และหลักการตลาด เชิงปริมาณ 
30209  การเงินธุรกิจและกฎหมาย 30211  องค์การและการจดัการ และ 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  
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วิชำเฉพำะด้ำน     10     ชุดวิชำ 
- บังคับ     9     ชุดวิชำ 
32302  การจัดการการตลาด 32334  ระบบสารสนเทศและ 32473  การจัดการช่องทางการตลาด 
32316  การจัดการการขายและ การวิจัยการตลาด และห่วงโซ่อุปทาน 

ศิลปะการขาย 32432  การจัดการผลติภณัฑ์และ 32474  การสื่อสารและการส่งเสริม 
32333  การวิเคราะห์พฤติกรรม ราคา การตลาด 

ผู้บริโภค 32435  ประสบการณ์วิชาชีพ 32475  การตลาดระหว่างประเทศ 
 การตลาด (1) และการตลาดโลก 
- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
32326  การจดัการเชิงกลยุทธ์และ 32408  การจดัการธุรกจิขนาดย่อม 32476  การตลาดสถาบันและ 

การจัดการเพื่อสร้าง และการค้าปลีก การตลาดบริการ 
สมรรถนะ 32414  การตลาดสินค้าเกษตรกบั  
 เศรษฐกิจของไทย  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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2.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำ ในประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี กำรตลำด 
กำรเงินและกำรธนำคำร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรทั่วไป หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำใน
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร  และวิชำเอก
เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3  ชุดวิชา  (18 หน่วยกิต) 

- บังคับ     3     ชุดวิชำ 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  10  ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 
วิชำแกน     1     ชุดวิชำ 
32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
วิชำเฉพำะด้ำน     9     ชุดวิชำ 

32302  การจัดการการตลาด 32334  ระบบสารสนเทศและ 32473  การจัดการช่องทางการตลาด 
32316  การจัดการการขายและ การวิจัยการตลาด และห่วงโซ่อุปทาน 

ศิลปะการขาย 32432  การจัดการผลติภณัฑ์และ 32474  การสื่อสารและการส่งเสริม 
32333  การวิเคราะห์พฤติกรรม ราคา การตลาด 

ผู้บริโภค 32435  ประสบการณ์วิชาชีพ 32475  การตลาดระหว่างประเทศ 
 การตลาด (1) และการตลาดโลก 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา  (6 หน่วยกิต) 
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

3.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี
กำรตลำด กำรเงินและกำรธนำคำร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรทั่วไป หรืออนุปริญญำหรือ
เทียบเท่ำที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร และ
วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121 อารยธรรมมนุษย ์ 10141 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     6     ชุดวิชำ 
30208  การบัญชีการเงินและ 30210  การจดัการการผลิตและ 32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห ์

การบัญชีเพื่อการจดัการ ด าเนินงาน และหลักการตลาด เชิงปริมาณ 
30209  การเงินธุรกิจและกฎหมาย 30211  องค์การและการจดัการ และ 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  
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วิชำเฉพำะด้ำน     10     ชุดวิชำ 
- บังคับ     9     ชุดวิชำ 
32302  การจัดการการตลาด 32334  ระบบสารสนเทศและ 32473  การจัดการช่องทางการตลาด 
32316  การจัดการการขายและ การวิจัยการตลาด และห่วงโซ่อุปทาน 

ศิลปะการขาย 32432  การจัดการผลติภณัฑ์และ 32474  การสื่อสารและการส่งเสริม 
32333  การวิเคราะห์พฤติกรรม ราคา การตลาด 

ผู้บริโภค 32435  ประสบการณ์วิชาชีพ 32475  การตลาดระหว่างประเทศ 
 การตลาด (1) และการตลาดโลก 
- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
32326  การจดัการเชิงกลยุทธ์และ 32408  การจดัการธุรกจิขนาดย่อม 32476  การตลาดสถาบันและ 

การจัดการเพื่อสร้าง และการค้าปลีก การตลาดบริการ 
สมรรถนะ 32414  การตลาดสินค้าเกษตรกบั  
 เศรษฐกิจของไทย  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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4.  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงิน
และกำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  

วิชำแกน     1     ชุดวิชำ 
32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
วิชำเฉพำะด้ำน     9     ชุดวิชำ 
32302  การจัดการการตลาด 32334  ระบบสารสนเทศและ 32473  การจัดการช่องทางการตลาด 
32316  การจัดการการขายและ การวิจัยการตลาด และห่วงโซ่อุปทาน 

ศิลปะการขาย 32432  การจัดการผลติภณัฑ์และ 32474  การสื่อสารและการส่งเสริม 
32333  การวิเคราะห์พฤติกรรม ราคา การตลาด 

ผู้บริโภค 32435  ประสบการณ์วิชาชีพ 32475  การตลาดระหว่างประเทศ 
 การตลาด (1) และการตลาดโลก 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 

 

 

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  
มหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

5.  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอก
กำรเงินและกำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต  

วิชำแกน     6     ชุดวิชำ 
30208  การบัญชีการเงินและ 30210  การจดัการการผลิตและ 32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห ์

การบัญชีเพื่อการจดัการ ด าเนินงาน และหลักการตลาด เชิงปริมาณ 
30209  การเงินธุรกิจและกฎหมาย 30211  องค์การและการจดัการ และ 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  
วิชำเฉพำะด้ำน     10     ชุดวิชำ 
- บังคับ     9     ชุดวิชำ 
32302  การจัดการการตลาด 32334  ระบบสารสนเทศและ 32473  การจัดการช่องทางการตลาด 
32316  การจัดการการขายและ การวิจัยการตลาด และห่วงโซ่อุปทาน 

ศิลปะการขาย 32432  การจัดการผลติภณัฑ์และ 32474  การสื่อสารและการส่งเสริม 
32333  การวิเคราะห์พฤติกรรม ราคา การตลาด 

ผู้บริโภค 32435  ประสบการณ์วิชาชีพ 32475  การตลาดระหว่างประเทศ 
 การตลาด (1) และการตลาดโลก 
 
 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
32326  การจดัการเชิงกลยุทธ์และ 32408  การจดัการธุรกจิขนาดย่อม 32476  การตลาดสถาบันและ 

การจัดการเพื่อสร้าง และการค้าปลีก การตลาดบริการ 
สมรรถนะ 32414  การตลาดสินค้าเกษตรกบั  
 เศรษฐกิจของไทย  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง    
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  รหัส 30294   

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  บธ.บ.  
Bachelor of Business Administration B.B.A.  

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
รหัส 30 

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม   
รหัส 30294 

 
 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

2. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึง
วันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

6. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าใน
ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  การโรงแรมและ 
การบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ธุรกิจ-บริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชา 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ 

 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 172–183  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 204–205  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 216–217  
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
รหัส 30 

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม   
รหัส 30294   
(ต่อ) 

 

7. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรม
และการบริการ  หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ ไม่ใช่สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐ-
ศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 
หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ 

8. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) หรือ 

9. ส าเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจ-
บริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  วิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ 

10. ส าเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น 
ที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและ
การธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

   

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 172–183  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 204–205  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 216–217  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  รหัส 30294   

1.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 28 ชุดวิชา (168 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 5 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     4     ชุดวิชำ  
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  30205  คณติศาสตร์และสถิต ิ
10151  ไทยศึกษา   
- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
10103  ทักษะชีวิต 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10152  ไทยกับสังคมโลก 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10131  สังคมมนุษย ์   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     6     ชุดวิชำ 
30208  การบัญชีการเงินและ 30210  การจดัการการผลิตและ 32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห ์

การบัญชีเพื่อการจดัการ ด าเนินงาน และหลักการตลาด เชิงปริมาณ 
30209  การเงินธุรกิจและกฎหมาย 30211  องค์การและการจดัการ และ 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  
วิชำเฉพำะด้ำน     16     ชุดวิชำ 
- บังคับ     10     ชุดวิชำ 
32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ 32336  การจัดการทรัพยากร 32337  การจัดการการตลาดเพื่อ 

ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ท่องเที่ยว   
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- บังคับ     10     ชุดวิชำ  (ต่อ) 
32338  เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ 32478  การจัดการธุรกจิการจดั 32480  การจัดการห้องพักและการจัด 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม ประชุม นิทรรศการ และ  การอาหารและเครื่องดื่ม(1) 
32477  การจัดการธุรกจิน าเที่ยวและ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 32481  ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 

มัคคุเทศก์และการจัดการ 32479  การจัดการโรงแรมและ การท่องเที่ยวและการโรงแรม(2) 
ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว(1) กลยุทธ์การจดัการโรงแรม 32486  การจัดการธุรกจิโรงแรมและ 
  ภัตตาคารระหว่างประเทศ 

- เลือก     6    ชุดวิชำ จำก 2 กลุ่มวิชำต่อไปน้ี 
กลุ่มวิชำควำมสนใจเฉพำะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้

32484  ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488  นวัตกรรมการบริการในธรุกิจ 
และการท่องเที่ยวอาเซียน(3) โรงแรมขนาดย่อมและ โรงแรมและภัตตาคาร 

32485  ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ การจัดการที่พักทางเลือก  
และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(3)   

กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศเพ่ืองำนอำชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 11302  ภาษาอังกฤษเพื่อ 11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 
11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธรุกิจ การท่องเที่ยว โรงแรม 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 

 
 
 

หมายเหตุ   (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือให้

นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

                    (2) ชุดวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา 
                    (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นค าขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการขอ

แนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  
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โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  
มหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำ ในประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรือประเภทวิชำอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว กำรโรงแรมและกำรบริกำร หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำใน
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ธุรกิจบริกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกเศรษฐศำสตร์
ธุรกิจ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร หรือสำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

- บังคับ     3     ชุดวิชำ 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
วิชำเฉพำะด้ำน     16     ชุดวิชำ 
- บังคับ     10     ชุดวิชำ 
32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ 32337  การจัดการการตลาดเพื่อ 32477  การจัดการธุรกจิน าเที่ยวและ 

ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม มัคคุเทศก์และการจัดการ 
ท่องเที่ยว 32338  เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว(1) 

32336  การจัดการทรัพยากร การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน   

 

หมายเหตุ   (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือให้
นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
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- บังคับ     10     ชุดวิชำ  (ต่อ) 
32478  การจัดการธุรกจิการจดั 32480  การจัดการห้องพักและ 32481  ประสบการณ์วิชาชีพ 

ประชุม นิทรรศการ และ การจัดการอาหารและ การจัดการการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เครื่องดื่ม(1) และการโรงแรม(2) 

32479  การจัดการโรงแรมและ  32486  การจัดการธุรกจิโรงแรมและ 
กลยุทธ์การจดัการโรงแรม  ภัตตาคารระหว่างประเทศ 

- เลือก     6    ชุดวิชำ จำก 2 กลุ่มวิชำต่อไปน้ี 
กลุ่มวิชำควำมสนใจเฉพำะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้

32484  ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488  นวัตกรรมการบริการในธรุกิจ 
และการท่องเที่ยวอาเซียน(3) โรงแรมขนาดย่อมและ โรงแรมและภัตตาคาร 

32485  ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ การจัดการที่พักทางเลือก  
และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(3)   

กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศเพ่ืองำนอำชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 11302  ภาษาอังกฤษเพื่อ 11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 
11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธรุกิจ การท่องเที่ยว โรงแรม 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

หมายเหตุ   (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือให้
นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

                    (2) ชุดวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา 
                    (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นค าขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการขอ

แนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  
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นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

3.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรือประเภทวิชำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว กำรโรงแรมและกำรบริกำร หรืออนุปริญญำหรือ
เทียบเท่ำที่ไม่ใช่ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ธุรกิจบริกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 
วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร หรือสำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 26 ชุดวิชา (156 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121 อารยธรรมมนุษย ์ 10141 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     6     ชุดวิชำ 
30208  การบัญชีการเงินและ 30210  การจดัการการผลิตและ 32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห ์

การบัญชีเพื่อการจดัการ ด าเนินงาน และหลักการตลาด เชิงปริมาณ 
30209  การเงินธุรกิจและกฎหมาย 30211  องค์การและการจดัการ และ 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  
วิชำเฉพำะด้ำน     16     ชุดวิชำ 
- บังคับ     10     ชุดวิชำ 
32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ 32337  การจัดการการตลาดเพื่อ 32477  การจัดการธุรกจิน าเที่ยวและ 

ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม มัคคุเทศก์และการจัดการ 
ท่องเที่ยว 32338  เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว(1) 

32336  การจัดการทรัพยากร การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน   

 

หมายเหตุ   (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือให้

นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
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- บังคับ     10     ชุดวิชำ  (ต่อ) 
32478  การจัดการธุรกจิการจดั 32480  การจัดการห้องพักและ 32481  ประสบการณ์วิชาชีพ 

ประชุม นิทรรศการ และ การจัดการอาหารและ การจัดการการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เครื่องดื่ม(1) และการโรงแรม(2) 

32479  การจัดการโรงแรมและ  32486  การจัดการธุรกจิโรงแรมและ 
กลยุทธ์การจดัการโรงแรม  ภัตตาคารระหว่างประเทศ 

- เลือก     6    ชุดวิชำ จำก 2 กลุ่มวิชำต่อไปน้ี 
กลุ่มวิชำควำมสนใจเฉพำะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้

32484  ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488  นวัตกรรมการบริการในธรุกิจ 
และการท่องเที่ยวอาเซียน(3) โรงแรมขนาดย่อมและ โรงแรมและภัตตาคาร 

32485  ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ การจัดการที่พักทางเลือก  
และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(3)   

กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศเพ่ืองำนอำชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 11302  ภาษาอังกฤษเพื่อ 11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 
11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธรุกิจ การท่องเที่ยว โรงแรม 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

หมายเหตุ   (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือให้
นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

                    (2) ชุดวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา 
                    (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นค าขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการขอ

แนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  
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นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

4.  ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนกำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ (I-TIM) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา (144 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     4     ชุดวิชำ 
30209  การเงินธุรกิจและกฎหมาย 30211  องค์การและการจดัการ และ 32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห ์

ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ เชิงปริมาณ 
  60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 
วิชำเฉพำะด้ำน     16     ชุดวิชำ 
- บังคับ     10     ชุดวิชำ 
32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ 32477  การจัดการธุรกจิน าเที่ยวและ 32480  การจัดการห้องพักและ  

ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม มัคคุเทศก์และการจัดการ การจัดการอาหารและ  
ท่องเที่ยว ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว(1) เครื่องดื่ม(1)  

32336  การจัดการทรัพยากร 32478  การจัดการธุรกจิการจดั 32481  ประสบการณ์วิชาชีพ  
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ประชุม นิทรรศการ และ การจัดการการท่องเที่ยว  

32337  การจัดการการตลาดเพื่อ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการโรงแรม(2)  
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479  การจัดการโรงแรมและ 32486  การจัดการธุรกจิโรงแรมและ  

32338  เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ กลยุทธ์การจดัการโรงแรม ภัตตาคารระหว่างประเทศ  
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หมายเหตุ   (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือให้
นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

                    (2) ชุดวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา  
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- เลือก     6    ชุดวิชำ จำก 2 กลุ่มวิชำต่อไปน้ี 
กลุ่มวิชำควำมสนใจเฉพำะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้

32484  ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488  นวัตกรรมการบริการในธรุกิจ 
และการท่องเที่ยวอาเซียน(1) โรงแรมขนาดย่อมและ โรงแรมและภัตตาคาร 

32485  ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ การจัดการที่พักทางเลือก  
และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(1)   

กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศเพ่ืองำนอำชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 11302  ภาษาอังกฤษเพื่อ 11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 
11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธรุกิจ การท่องเที่ยว โรงแรม 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1)นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นค าขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการขอ
แนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
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5.  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ธุรกิจบริกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร หรือสำขำวิชำ  
กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  

- บังคับ     10     ชุดวิชำ 
32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ 32477  การจัดการธุรกจิน าเที่ยวและ 32480  การจัดการห้องพักและ 

ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และการจัดการ การจัดการอาหารและ 
32336  การจัดการทรัพยากร ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว(1) เครื่องดื่ม(1) 

การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32478  การจัดการธุรกจิการจดั 32481  ประสบการณ์วิชาชีพ 
32337  การจัดการการตลาดเพื่อ ประชุม นิทรรศการ และ การจัดการการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการโรงแรม(2) 
32338  เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ 32479  การจัดการโรงแรมและ 32486  การจัดการธุรกจิโรงแรมและ 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม กลยุทธ์การจดัการโรงแรม ภัตตาคารระหว่างประเทศ 
- เลือก     6    ชุดวิชำ จำก 2 กลุ่มวิชำต่อไปน้ี 

กลุ่มวิชำควำมสนใจเฉพำะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
32484  ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488  นวัตกรรมการบริการในธรุกิจ 

และการท่องเที่ยวอาเซียน(3) โรงแรมขนาดย่อมและ โรงแรมและภัตตาคาร 
32485  ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ การจัดการที่พักทางเลือก  

และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(3)   
หมายเหตุ   (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือให้

นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

                    (2) ชุดวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา 
                    (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นค าขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการขอ

แนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  
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กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศเพ่ืองำนอำชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 11302  ภาษาอังกฤษเพื่อ 11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 
11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธรุกิจ การท่องเที่ยว โรงแรม 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

6.  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ธุรกิจบริกำร 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร 
หรือสำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา (144 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)  
วิชำแกน 6 ชุดวิชำ 
30208  การบัญชกีารเงินและ 30210  การจัดการการผลิตและ 32206  สถิติธุรกิจและการวเิคราะห ์

การบัญชเีพือ่การจัดการ ด าเนินงาน และหลักการตลาด เชิงปริมาณ 
30209  การเงินธุรกิจและ 30211  องค์การและการจัดการ และ 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

กฎหมายธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
วิชำเฉพำะด้ำน 16 ชุดวิชำ 
- บังคับ 10 ชุดวิชำ 
32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32477  การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและ 32480  การจัดการห้องพกัและ 

การทอ่งเที่ยวและ  มัคคุเทศก์และการจัดการ การจัดการอาหารและ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจตัวแทนทอ่งเที่ยว(1) เคร่ืองดื่ม(1) 

32336  การจัดการทรัพยากร 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481  ประสบการณ์วิชาชพี 
การทอ่งเที่ยวไทยอย่างย่ังยืน นิทรรศการ และการทอ่งเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวและ 

32337  การจัดการการตลาดเพือ่ เพื่อเป็นรางวัล การโรงแรม(2) 
การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ ์ 32486  การจัดการธุรกิจโรงแรมและ 

32338  เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการโรงแรม ภัตตาคารระหว่างประเทศ 
การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม   

- เลือก 6 ชุดวิชำ จาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี ้
กลุ่มวิชำควำมสนใจเฉพำะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
32484  ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487  การเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ 32488  นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 

และการท่องเที่ยวอาเซียน(3) โรงแรมขนาดย่อมและ โรงแรมและภัตตาคาร 
32485  ความรู้เฉพาะอาชพีมัคคุเทศก์ การจัดการทีพ่ักทางเลอืก  

และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(3)  
กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศเพ่ืองำนอำชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวชิาต่อไปน้ี 
10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 11302  ภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยว 11303  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ  พนักงานโรงแรม 

 
 
 
 

หมายเหตุ   (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือให้

นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
การจัดการธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

                    (2) ชุดวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา 
                    (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นค าขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการขอ

แนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รหัส 30304   

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รป.บ.  
Bachelor of Public Administration B.P.A.  

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
รหัส 30 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
รหัส 30304 

 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
ที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ 
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 
6.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าใน

สาขาวิชาที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ หรือ 
7.  ส า เร็ จการศึกษาอนุปริญญาหรือ เทียบเท่าที่ ไม่ ใช่สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ หรือ 
8.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าใน

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ หรือ 
9.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 185–188  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 206 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 217–218  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รหัส 30304   
1.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     3     ชุดวิชำ 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
           และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
- เลือก     2     ชุดวิชำ  โดยเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา ดังนี้ 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   
10131  สังคมมนุษย ์ 10152  ไทยกับสังคมโลก  
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   
10103  ทักษะชีวิต 10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10164  สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
32304  การจดัการทรัพยากรมนษุย์ 33303  นโยบายสาธารณะและ 33401  ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ(1) 
33201  การบริหารราชการไทย           การวางแผน 33402  เทคนิคและเครื่องมือ 
33207  เศรษฐศาสตร์และการคลงั 33304  การวิจัยทาง           การจัดการภาครัฐ 
          สาธารณะ           รัฐประศาสนศาสตร ์ 33421  การบริหารท้องถิ่น 
33208  แนวคิดและทฤษฎีทาง 33309  การจัดการองค์การและ 33442  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 
          รัฐประศาสนศาสตร ์           พฤติกรรมองค์การ 33449  การบริหารการบริการสาธารณะ 
33302  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการ 33311  การบริหารโครงการ           และเครือข่าย 
          การบริหารราชการไทย   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรือ

อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10103  ทักษะชีวิต 10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  

32304  การจดัการทรัพยากรมนษุย์ 33303  นโยบายสาธารณะและ 33401  ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ(1) 
33201  การบริหารราชการไทย           การวางแผน 33402  เทคนิคและเครื่องมือการจัดการ 
33207  เศรษฐศาสตร์และการคลงั 33304  การวิจัยทาง           ภาครัฐ 
          สาธารณะ           รัฐประศาสนศาสตร ์ 33421  การบริหารท้องถิ่น 
33208  แนวคิดและทฤษฎีทาง 33309  การจัดการองค์การและ 33442  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 
          รัฐประศาสนศาสตร ์           พฤติกรรมองค์การ 33449  การบริหารการบริการสาธารณะ 
33302  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการ 33311  การบริหารโครงการ           และเครือข่าย 
          การบริหารราชการไทย   

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

3.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ

ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
             และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
32304  การจดัการทรัพยากรมนษุย์ 33302  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการ 33304  การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
33201  การบริหารราชการไทย           การบริหารราชการไทย 33401  ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ(1) 
33207  เศรษฐศาสตร์และการคลงั 33303  นโยบายสาธารณะและ 33402  เทคนิคและเครื่องมือ 
          สาธารณะ           การวางแผน           การจัดการภาครัฐ 
33208  แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 33442  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต  รหัส 30424   

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
บัญชีบัณฑิต  รป.บ.  
Bachelor of Accountancy B.Acc.  

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ   
รหัส 30 
 
บัญชีบัณฑิต   
รหัส 30424 

 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า  
5 ป ีหลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับ
ถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาใด 
สาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ และทางการ
บัญชีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงาน ก.พ. 
รับรอง หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขา 
พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวง-
ศึกษาธิการหรือส านักงาน ก.พ. รับรอง หรือ 

7.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขา 
การบัญชีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงาน 
ก.พ. รับรอง หรือ 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 191–198  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 207–209  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 218–220  
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ   
รหัส 30 

บัญชีบัณฑิต   
รหัส 30424 
(ต่อ) 

 

8.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาใดสาขา
หนึ่งที่ไม่ใช่ทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธรุกิจ และทางการบัญชีจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงาน ก.พ. รับรอง 
หรือ 

9.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทาง
พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ และทางการบัญชี จากสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

10.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ในสาขาใดสาขา
หนึ่งทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี 
หรือ 

11.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการ
บัญชี จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 191–198  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 207–209  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 218–220  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต  รหัส 30424   

1.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวท. ในสำขำใดสำขำหนึ่งที่ไม่ใช่ทำงพำณชิ
ยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ และทำงกำรบัญชี หรือ ปวส. ในสำขำใดสำขำหนึ่งที่ไม่ใช่ทำงพำณิชยกรรมหรือ
บริหำรธุรกิจ และทำงกำรบัญชี หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำใดสำขำหนึ่งที่ไม่ใช่ทำงพำณิชยกรรมหรือ
บริหำรธุรกิจ และทำงกำรบัญชี 

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 (108-132 หน่วยกิต)  
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ปี) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     5     ชุดวิชำ (30 หน่วยกิต) 
- บังคับ     2     ชุดวิชำ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10151 ไทยศึกษา  
- และเลือก     3     ชุดวิชำ โดยเลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำ กลุ่มละ 1 ชุดวิชำ ดังนี ้
กลุ่มวิชำภำษำ 
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร ์
10131  สังคมมนุษย ์ 10152  ไทยกับสังคมโลก  
กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร ์
10103  ทักษะชีวิต 10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10164  สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
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2)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ในสำขำศิลปหัตถกรรม 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     4     ชุดวิชำ (24 หน่วยกิต) 
- บังคับ 3 ชุดวิชำ 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151 ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
-เลือก 1 ชุดวิชำจำกชุดวิชำตอ่ไปนี้ 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
3)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ในสำขำอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ ทำงกำรบัญชี และ 

ทำงศิลปหัตถกรรม 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     4     ชุดวิชำ (24 หน่วยกิต) 
- บังคับ 3 ชุดวิชำ 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151 ไทยศึกษา 
- เลือก 1 ชุดวิชำจำกชุดวิชำตอ่ไปน้ี 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
4)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ในสำขำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว และศิลปกรรม 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง) 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151 ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
5)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ในสำขำใดสำขำหนึ่งทีไ่ม่ใช่ทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ และทำงกำรบัญชี 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง) 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151 ไทยศึกษา 
6)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีในสำขำใดสำขำหนึ่งที่ไม่ใช่ทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ และทำง 

กำรบัญชี 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ป)ี 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     1     ชุดวิชำ (6 หน่วยกิต) 
10151 ไทยศึกษา   
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     7     ชุดวิชำ (42 หน่วยกิต) 
11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธรุกิจ 32209  การบัญชีขั้นต้นและ 32339  การจัดการการเงิน การตลาด 
30206  กฎหมายธุรกิจและ หลักเบื้องต้นเกีย่วกับ และการด าเนินงาน(1) 

การภาษีอากร(1)  ระบบสารสนเทศ(1) 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 
32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห ์ 32210  องค์การและการจดัการ  

เชิงปริมาณ และการจัดการเชิงกลยุทธ์(1)  
วิชำเฉพำะด้ำน     9     ชุดวิชำ (54 หน่วยกิต) 
- บังคับ     7     ชุดวิชำ 
32207  การบัญชีขั้นกลาง 1  32311  การบัญชีต้นทุนและ 32447  การบัญชภีาษีอากรและ 

และระบบสารสนเทศ การบัญชีเพื่อการจดัการ(1) การวางแผนภาษีอากร(1) 
ทางการบัญชี(1) 32314  การบัญชีขั้นสูง 1 และ 32483  สัมมนาการบญัชีการเงิน 

32208  การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน การบัญชีขั้นสูง 2(1) และสมัมนาการบัญชี 
การเงินและการวิเคราะห ์ 32324  การสอบบญัช ีการตรวจสอบ เพื่อการจัดการ(1)(2) 
งบการเงิน(1) ภายในและการควบคมุภายใน(1)  

- เลือก     2     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
32443  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 32444  การสอบบญัชีและ 32446  การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง 

ทางการบัญชีและการสอบบญัชี  การตรวจสอบภายในขั้นสูง  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่ประกอบด้วย 2 รายวิชา แต่ละรายวิชามีค่า  3  หน่วยกิต เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่ 
17/2552 เร่ืองหลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชีและข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี เร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549 ดูรายละเอียด  ที่หน้า 198 

(2)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. หรือ ปวส. หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำ ในสำขำใดสำขำหนึ่งทำง  
พำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจที่ไม่ใช่ทำงกำรบัญชี  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1–4 ชุดวิชา (6–24 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14–17 ชุดวิชา (84-102 หน่วยกิต)  
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1–4 ชุดวิชา (6–24 หน่วยกิต)  

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ในสำขำใดสำขำหนึ่งทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจที่ไม่ใช่ทำงกำรบัญชี 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร  3 ปี) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     4     ชุดวิชำ (24 หน่วยกิต) 
- บังคับ 3 ชุดวิชำ 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151 ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
- เลือก 1 ชุดวิชำจำกชุดวิชำตอ่ไปน้ี 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
2)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ในสำขำใดสำขำหนึ่งทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจที่ไม่ใช่ทำงกำรบัญชี 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร  3 ปี) 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151 ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
3)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำใดสำขำหนึ่งทำงพำณิชยกรรมหรือ

บริหำรธุรกิจที่ไม่ใช่ทำงกำรบัญชี 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร  2 ปีครึง่) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     1     ชุดวิชำ (6 หน่วยกิต) 
10151 ไทยศึกษา   
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     4     ชุดวิชำ (24 หน่วยกิต) 
30206  กฎหมายธุรกิจและ 32209  การบัญชีขั้นต้นและหลัก 32210  องค์การและการจดัการ 

การภาษีอากร(1) เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ(1) และการจัดการเชิงกลยุทธ์(1) 
32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ   
วิชำเฉพำะด้ำน     8     ชุดวิชำ (48 หน่วยกิต) 
- บังคับ     7     ชุดวิชำ 
32207  การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 32311  การบัญชีต้นทุนและ 32447  การบัญชภีาษีอากรและ 

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี(1) การบัญชีเพื่อการจดัการ(1) การวางแผนภาษีอากร(1) 
32208  การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน 32314  การบัญชีขั้นสูง 1 และ 32483  สัมมนาการบญัชีการเงิน 

การเงินและการวิเคราะห ์ การบัญชีขั้นสูง 2(1) และสมัมนาการบัญชี 
งบการเงิน(1) 32324  การสอบบัญช ีการตรวจสอบ เพื่อการจัดการ(1)(2) 

 ภายในและการควบคมุภายใน(1)  
- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
32443  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 32444  การสอบบญัชีและ 32446  การบัญชีเพื่อการจัดการ 

ทางการบัญชีและการสอบบญัชี  การตรวจสอบภายในข้ันสูง ขั้นสูง 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่ประกอบด้วย 2 รายวิชา แต่ละรายวิชามีค่า  3  หน่วยกิต เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่ 
17/2552 เร่ืองหลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชีและข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี เร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549 ดูรายละเอียด  ที่หน้า 198 

(2)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

3.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. หรอื ปวส. หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำทำงกำรบัญช ี

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1–4 ชุดวิชา (6–24 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13–16 ชุดวิชา (78-96 หน่วยกิต)  
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ในสำขำทำงกำรบญัช ี
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปี) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป    4    ชุดวิชำ (24 หน่วยกิต) 
- บังคับ 3 ชุดวิชำ 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151 ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
- และเลือก 1 ชุดวิชำจำกชุดวชิำต่อไปนี้ 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ในสำขำทำงกำรบญัช ี

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึ่ง) 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป    3    ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151 ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
3) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชัน้ใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำทำงกำรบญัชี 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึ่ง) 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป    1    ชุดวิชำ (6 หน่วยกิต) 
10151 ไทยศึกษา   
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
30206  กฎหมายธุรกิจและ 32209  การบัญชีขั้นต้นและ 32210  องค์การและการจดัการ 

การภาษีอากร(1) หลักเบื้องต้นเกีย่วกับ และการจัดการเชิงกลยุทธ์(1) 
 ระบบสารสนเทศ(1)  
วิชำเฉพำะด้ำน     8     ชุดวิชำ (48 หน่วยกิต) 
- บังคับ     7     ชุดวิชำ 
32207  การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 32311  การบัญชีต้นทุนและ 32447  การบัญชภีาษีอากรและ 

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี(1) การบัญชีเพื่อการจดัการ(1) การวางแผนภาษีอากร(1) 
32208  การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน 32314  การบัญชีขั้นสูง 1 และ 32483  สัมมนาการบญัชีการเงิน 

การเงินและการวิเคราะห ์ การบัญชีขั้นสูง 2(1) และสมัมนาการบัญชี  
งบการเงิน(1) 32324  การสอบบญัช ีการตรวจสอบ เพื่อการจัดการ(1)(2) 
 ภายในและการควบคมุภายใน(1)  

- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
32443  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 32444  การสอบบัญชีและ 32446  การบัญชีเพื่อการจัดการ 

ทางการบัญชีและการสอบบญัชี การตรวจสอบภายในข้ันสูง           ขั้นสูง 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสร ี

การลงทะเบยีนเรยีนชุดวิชาเลือกเสร ีนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาที่มีการก าหนดคณุสมบตัิและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลกัสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจดัส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลยั หรือท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสตูรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวชิาเลือกเสร ี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 
 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่ประกอบด้วย 2 รายวิชา แต่ละรายวิชามีค่า  3  หน่วยกิต เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 
17/2552 เร่ืองหลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชีและข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549 ดูรายละเอียด  ที่หน้า 198 

(2)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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รายละเอียดชดุวิชาของหลักสูตรบญัชีบัณฑิตที่ประกอบดว้ย 2 รายวิชา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้ผลิตชุดวิชาที่ประกอบด้วย  2  รายวิชา  แต่ละรายวิชามีค่า  3  หน่วยกิต  เพื่อใหส้อดคล้องกับ

ประกาศสภาวชิาชพีบัญชี ฉบับที่ 17/2552 เร่ืองหลกัสูตรปริญญาตรีทางการบัญชี และข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง

หลักเกณฑก์ารพิจารณาคุณวุฒกิารศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549  ดังน้ี 

 1)  ชุดวิชา 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร  ประกอบด้วย  2  รายวิชา 

     (1) 30206-1 กฎหมายธุรกิจ       (2) 30206-2 การภาษีอากร 

 2) ชุดวิชา 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ประกอบด้วย  2  รายวิชา 

     (1) 32207-1 การบัญชขีั้นกลาง 1       (2) 32207-2 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

 3) ชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน  ประกอบด้วย  2  รายวิชา 

     (1) 32208-1 การบัญชขีั้นกลาง 2      (2) 32208-2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 

 4) ชุดวิชา 32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบือ้งต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  ประกอบด้วย  2  รายวิชา 

     (1) 32209-1 การบัญชขีั้นต้น      (2) 32209-2 หลักเบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

 5) ชุดวิชา 32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยทุธ์  ประกอบด้วย  2  รายวิชา 

     (1) 32210-1 องค์การและการจัดการ     (2) 32210-2 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 6) ชุดวิชา 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ  ประกอบด้วย  2  รายวิชา 

     (1) 32311-1 การบัญชีต้นทุน       (2) 32311-2 การบัญชีเพื่อการจัดการ 

7) ชุดวิชา 32314 การบัญชขีั้นสูง 1 และการบัญชขีั้นสูง 2  ประกอบด้วย  2  รายวิชา 

     (1) 32314-1 การบัญชขีั้นสูง 1       (2) 32314-2 การบัญชีขั้นสูง 2 

8) ชุดวิชา 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  ประกอบด้วย  2  รายวิชา 

     (1) 32324-1 การสอบบัญชี       (2) 32324-2 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

9) ชุดวิชา 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการด าเนินงาน  ประกอบด้วย  2  รายวิชา 

     (1) 32339-1 การจัดการการเงนิ       (2) 32339-2 การจัดการการตลาด และการด าเนินงาน 

10) ชุดวิชา 32447 การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร  ประกอบด้วย  2  รายวิชา 

     (1) 32447-1 การบัญชีภาษีอากร       (2) 32447-2 การวางแผนภาษีอากร 

11) ชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพือ่การจัดการ  ประกอบด้วย  2  รายวิชา 

     (1) 32483-1 สัมมนาการบัญชกีารเงิน      (2) 32483-2 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ 
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงโยธำ ช่ำงเทคนิคสถำปัตยกรรม  
ช่ำงส ำรวจ วิศวกรรมกำรทำง วิศวกรรมชลประทำน วิศวกรรมโยธำ หรือ สำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม 
โดยมีพื้นควำมรู้เดิม ปวช. ก่อสร้ำง และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง หรือ
ปริญญำตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพำะสำขำวิชำกำรออกแบบตกแต่งภำยใน หรือปริญญำตรี 
ช่ำงชลประทำนบัณฑิต หรือปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์  (วิศวกรรมโยธำ 
วิศวกรรมไฟฟ้ำ วิศวกรรมเครื่องกล) หรือสถำปัตยกรรมศำสตร์ (สถำปัตยกรรมหลัก) 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
30211 องค์การและการจัดการ และการจดัการ 
 ทรัพยากรมนุษย ์
31302 การส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา  

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

2)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม ในสำขำวิชำเทคนิควิศวกรรมส ำรวจ เทคนิค -
วิศวกรรมโยธำ เทคนิคสถำปัตยกรรม 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
30211 องค์การและการจัดการ และการจดัการ 
 ทรัพยากรมนุษย ์
31302 การส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา  

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ 
10151 ไทยศึกษา 
30205 คณิตศาสตร์และสถติ ิ
และเลือก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

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

 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

2)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรืออนุปริญญำหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจหรือเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร และวิชำเอก
เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ 
30210 การจัดการการผลติและด าเนินงาน และ 
 หลักการตลาด  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

3)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรืออนุปริญญำหรือ
เทียบเท่ำที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร และ
วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
30210 การจัดการการผลติและด าเนินงาน และ 
 หลักการตลาด  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

4)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอก
กำรเงินและกำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ 
30210 การจัดการการผลติและด าเนินงาน และ 
 หลักการตลาด  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30 

201 

วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

5)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงิน
และกำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
30210 การจัดการการผลติและด าเนินงาน และ 
 หลักการตลาด 

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ  

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการเงิน รหัส 30274  กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ 
10151 ไทยศึกษา 
30205 คณิตศาสตร์และสถติ ิ
และเลือก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

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

 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

2)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี 
กำรตลำด กำรเงินและกำรธนำคำร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรทั่วไป หรืออนุปริญญำหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร และ 
วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,200บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30 

202 

วิชาเอกการเงิน รหัส 30274  กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

3)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรอืเทียบเท่ำ หรืออนุปริญญำหรอืเทียบเท่ำ ประเภทวิชำพำณชิยกรรม/บริหำรธุรกิจ 
ที่ไม่ใช่สำขำวิชำกำรบัญชี กำรตลำด กำรเงินและกำรธนำคำร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรทั่วไป 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

4)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรืออนุปริญญำ 
หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร 
และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

5)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและ 
กำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
32303 การจัดการการเงิน 
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ  

1,200 บาท 
1,100 บาท 
1,200 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

6)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและ
กำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ 
30210 การจัดการการผลติและด าเนินงาน และ 
 หลักการตลาด  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

 

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30 

203 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ 
10151 ไทยศึกษา 
30205 คณิตศาสตร์และสถติ ิ
และเลือก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

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

 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

2)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี 
กำรตลำด กำรเงินและกำรธนำคำร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรทั่วไป หรืออนุปริญญำหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร และวิชำเอก
เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
32302 การจัดการการตลาด 
32316 การจัดการการขายและศลิปะการขาย  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

3)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี 
กำรตลำด กำรเงินและกำรธนำคำร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรทั่ วไป หรืออนุปริญญำหรือ
เทียบเท่ำที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร และวิชำเอก
เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ 
30210 การจัดการการผลติและด าเนินงาน  
 และหลักการตลาด  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

4)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและ  
กำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
32302 การจัดการการตลาด 
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30 

204 

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

5)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงิน
และกำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
30208 การบัญชกีารเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ 
30210 การจัดการการผลิตและด าเนินงาน  
 และหลักการตลาด  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ 
10151 ไทยศึกษา 
30205 คณิตศาสตร์และสถติ ิ
และเลือก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

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

 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

2)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรือประเภทวิชำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว กำรโรงแรมและกำรบริกำร หรืออนุปริญญำ
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ธุรกิจบริกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 
วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร หรือสำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเทีย่ว 
 และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

1,000 บาท 
1,100 บาท 

1,100 บาท 
  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30 

205 

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

3)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรือประเภทวิชำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว กำรโรงแรมและกำรบริกำร หรืออนุปริญญำ
หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ธุรกิจบริกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 
วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร หรือสำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเทีย่ว 
 และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท 

  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

4)  ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนกำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ (I-TIM) 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเทีย่ว 
 และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท 

  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

5)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ธุรกิจบริกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ และวิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร หรือสำขำวิชำ
กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

10151 ไทยศึกษา 
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเทีย่ว 
 และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย 
 อย่างยั่งยืน  

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท 

  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
    

6)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ  
ธุรกิจบริกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ และวิชำเอก
กำรเงินและกำรธนำคำร หรือสำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

10151 ไทยศึกษา 
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเทีย่ว 
 และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย 
 อย่างยั่งยืน  

1,100 บาท 
1,100บาท 

 
1,100 บาท 

  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
    

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30 

206 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รหัส  30304 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10151 ไทยศึกษา 
และเลือก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรือ 
   อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชำ(1)  

1,000 บาท 
1,100 บาท 

  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

3) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรืออนุปริญญำ 
   หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1)ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้น 
ชุดวิชาที่สาขาวิชาที่ศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียดชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชา 
เลือกเสรีจากเว็บไซต์  http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน  เลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การ 
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน    เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30 

207 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต  รหัส 30424 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10151 ไทยศึกษา 
และเลือก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

1,100 บาท 
1,100 บาท 

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

 
1,200 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

2)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ในสำขำศิลปหัตถกรรม 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

3)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. สำขำอื่นที่ไม่ใช่ทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

4)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ในสำขำพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจที่ไม่ใชท่ำงกำรบญัช ี
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30 

208 

บัญชีบัณฑิต  รหัส 30424  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

5)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. สำขำกำรบัญช ี
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

6)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ในสำขำใดสำขำหนึ่งทีไ่ม่ใช่ทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

7)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. สำขำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว และสำขำศิลปกรรม 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

8)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. สำขำกำรบัญช ี
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
32210 องค์การและการจัดการ และการจดัการ 
 เชิงกลยุทธ์  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
    

9)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ ที่ไม่ใช่ทำงกำรบัญช ี
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

10)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำใดสำขำหนึ่งที่ไม่ใช่ทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ 
10151 ไทยศึกษา 
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
 ระบบสารสนเทศ 
32210 องค์การและการจัดการ และการจดัการ 
 เชิงกลยุทธ์  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
    

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30 

209 

บัญชีบัณฑิต  รหัส 30424  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

11)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจที่ไมใ่ช่สำขำทำงกำรบัญช ี
10151 ไทยศึกษา 
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
 ระบบสารสนเทศ 
32210 องค์การและการจัดการ และการจดัการ 
 เชิงกลยุทธ์  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
    

12)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำกำรบัญชี 
10151 ไทยศึกษา 
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
 ระบบสารสนเทศ 
32210 องค์การและการจัดการ และการจดัการ 
 เชิงกลยุทธ์  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
    

 

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30 

210 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 
แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงโยธำ ช่ำงเทคนิคสถำปัตยกรรม  
ช่ำงส ำรวจ วิศวกรรมกำรทำง วิศวกรรมชลประทำน วิศวกรรมโยธำ หรือ สำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม 
โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้าง และมีประสบการณ์การท างานด้านทีเ่ก่ียวข้องกับการก่อสร้าง หรือปริญญำ
ตรีศิลปบัณฑิต  (มัณฑนศิลป์ ) เฉพำะสำขำวิชำกำรออกแบบตกแต่ งภำยใน  หรือปริญญำตรี 
ช่ำงชลประทำนบัณฑิต หรือปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์  (วิศวกรรมโยธำ 
วิศวกรรมไฟฟ้ำ วิศวกรรมเครื่องกล) หรือสถำปัตยกรรมศำสตร์ (สถำปัตยกรรมหลัก) 

10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท 

  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

2)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม ในสำขำวิชำเทคนิควิศวกรรมส ำรวจ เทคนิค -
วิศวกรรมโยธำ เทคนิคสถำปัตยกรรม 

10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท 

  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30 

211 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ 
10151 ไทยศึกษา 
30211 องค์การและการจัดการ และการจดัการ 
 ทรัพยากรมนุษย ์
และเลือก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
 

 
1,100 บาท 

 

1,000 บาท 

1,000 บาท 

1,000 บาท 
 

1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

2)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรืออนุปริญญำหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร และ
วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ 
30210 การจัดการการผลติและด าเนินงาน และ 
 หลักการตลาด  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท 

  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
    

3)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรืออนุปริญญำ 
หรือเทียบเท่ำ ที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร  
และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ  

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30 

212 

วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

4)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอก
กำรเงินและกำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ 
30210 การจัดการการผลติและด าเนินงาน และ 
 หลักการตลาด  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท 

  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
    

5)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอก
กำรเงินและกำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ 
30210 การจัดการการผลติและด าเนินงาน และ 
 หลักการตลาด 
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการเงิน รหัส 30274  กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ 
10151 ไทยศึกษา 
30211 องค์การและการจัดการ และการจดัการ 
 ทรัพยากรมนุษย ์
และเลือก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
 

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

 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  
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วิชาเอกการเงิน รหัส 30274  กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1 (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

2)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี 
กำรตลำด กำรเงินและกำรธนำคำร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรทั่วไป หรืออนุปริญญำ 
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร  
และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย  

3)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำ หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/
บริหำรธุรกิจที่ไม่ใช่สำขำวิชำกำรบัญชี กำรตลำด กำรเงินและกำรธนำคำร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
กำรจัดกำรทั่วไป 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย  

4)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรืออนุปริญญำหรือ
เทียบเท่ำที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร และ
วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ 
30211 องค์การและการจัดการ และการจดัการ 
 ทรัพยากรมนุษย ์ 

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
    

5)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอก
กำรเงินและกำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
32329 การบัญชีขั้นกลางและการบญัชีข้ันสูง 
 ส าหรับนักการเงิน  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
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วิชาเอกการเงิน รหัส 30274  กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1 (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

6)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอก
กำรเงินและกำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ 
30211 องค์การและการจัดการ และการจดัการ 
 ทรัพยากรมนุษย ์ 

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
    

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการตลาด รหัส 30284 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ 
10151 ไทยศึกษา 
30211 องค์การและการจัดการ และการจดัการ 
 ทรัพยากรมนุษย ์
และเลือก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
 

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

 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561  เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

2)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี 
กำรตลำด กำรเงินและกำรธนำคำร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรทั่วไป หรืออนุปริญญำหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร และ
วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
32302 การจัดการการตลาด 
32316 การจัดการการขายและศลิปะการขาย  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 
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วิชาเอกการตลาด รหัส 30284 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

3)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี 
กำรตลำด กำรเงินและกำรธนำคำร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรทั่วไป หรืออนุปริญญำ  
หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร 
และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
30211 องค์การและการจัดการ และการจดัการ 
 ทรัพยากรมนุษย ์
32334 ระบบสารสนเทศและการวิจยัการตลาด  

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

4)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอก
กำรเงินและกำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
32302 การจัดการการตลาด 
32316 การจัดการการขายและศลิปะการขาย  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

5)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอก
กำรเงินและกำรธนำคำร และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ 
30211 องค์การและการจัดการ และการจดัการ 
 ทรัพยากรมนุษย ์
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ  

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า  

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ 
10151 ไทยศึกษา 
30211 องค์การและการจัดการ และการจดัการ 
 ทรัพยากรมนุษย ์
และเลือก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
 

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

 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

2)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรือประเภทวิชำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว กำรโรงแรมและกำรบริกำร หรืออนุปริญญำ
หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ธุรกิจบริกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 
วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร หรือสำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเทีย่วและ 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
    

3)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรือประเภทวิชำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว กำรโรงแรมและกำรบริกำร หรืออนุปริญญำ
หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ธุรกิจบริกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 
วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร หรือสำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเทีย่วและ 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
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วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

4)  ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนกำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ (I-TIM) 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเทีย่วและ 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
    

5)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ธุรกิจบริกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ และวิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร หรือสำขำวิชำ
กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

10151 ไทยศึกษา 
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเทีย่วและ 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและ 
 การโรงแรม  

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
    

6)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ  
ธุรกิจบริกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ  และวิชำเอก
กำรเงินและกำรธนำคำร หรือสำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

10151 ไทยศึกษา 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ 
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเทีย่วและ 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท 

  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
    

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รหัส 30304 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบรหิารราชการไทย  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  
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รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รหัส 30304  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจหรือ  
 อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 

10131 สังคมมนุษย ์
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ์
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบรหิารราชการไทย  

1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

3) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ หรืออนุปริญญำหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 

33201 การบริหารราชการไทย 
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ์
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบรหิารราชการไทย  

1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต รหัส 30424 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10151 ไทยศึกษา 
และเลือก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

1,100 บาท 
1,100 บาท 

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

 
1,200 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย  
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บัญชีบัณฑิต รหัส 30424  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

2)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ในสำขำศิลปหัตถกรรม 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ  

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
1,300 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

3)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. สำขำอื่นที่ไม่ใช่ทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ 
10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธรุกิจ  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,300 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

4)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ในสำขำพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจที่ไม่ใชท่ำงกำรบญัช ี
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
เลือก 1 ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
 

1,100 บาท 

1,000 บาท 

1,500 บาท 

1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

5)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. สำขำกำรบัญช ี
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
เลือก 1 ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

6)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ที่ไม่ใช่ทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ 
10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธรุกิจ  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,300 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  
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บัญชีบัณฑิต รหัส 30424  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

7)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. สำขำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว และสำขำศิลปกรรม 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ  

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
1,300 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

8)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. สำขำกำรบัญช ี
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
32209 การบัญชขีั้นต้นและหลกัเบื้องต้นเกีย่วกับ 
 ระบบสารสนเทศ  

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
    

9)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ ที่ไม่ใช่ทำงกำรบัญช ี
10121 อารยธรรมมนุษย์ 
10151 ไทยศึกษา 
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการ 
 เชิงกลยุทธ ์ 

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
    

10)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งทีไ่ม่ใช่ทำงพำณชิยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ 
11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ 
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการ 
 เชิงกลยุทธ ์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  

1,300 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย  

11)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจที่ไมใ่ช่ทำงกำรบัญช ี
10151 ไทยศึกษา 
32209 การบัญชขีั้นต้นและหลกัเบื้องต้นเกีย่วกับ 
 ระบบสารสนเทศ 
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการ 
 เชิงกลยุทธ ์ 

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
    

12)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำทำงกำรบัญชี 
10151 ไทยศึกษา 
32209 การบัญชขีั้นต้นและหลกัเบื้องต้นเกีย่วกับ 
 ระบบสารสนเทศ 
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการ 
 เชิงกลยุทธ ์ 

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
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5)  สาขาวิชานิติศาสตร์  รหัส 40 

สาขาวิชานิติศาสตร์  รหัส 40  มุ่งผลิตบัณฑิตทางกฎหมายและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของสังคมในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าทางด้าน
กฎหมายให้กว้างขวางทันต่อเหตุการณ์และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย  และให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เช่น บริการตอบปัญหากฎหมาย โครงการกฎหมายเพื่อชาวบ้าน เป็นต้น 

สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร เน้นการศึกษา
วิชากฎหมายในลักษณะต่างๆ เพื่อน าไปประกอบอาชีพทางกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษา
กฎหมาย เป็นต้น 

ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชานิติศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น าชุมชน (ป.ผน.) รหัส 40311 
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (ป.กท.) รหัส 40212  เปิดสอนเฉพาะกลุ่มข้าราชการ

กรมที่ดินเท่าน้ัน (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้น) 

สาขาวิชานิติศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตวิชานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของสังคม 
2. พัฒนาบุคลากรที่อยู่ในวงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ

ลักษณะงานและสภาพสังคม 
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็น

ต่อการด ารงชีพและหน้าที่การงาน ตลอดจนให้การศึกษาต่อเนื่องในระดับต่างๆ 
4. ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมายตลอดจนประชาชนท่ัวไปมีความส านึกในความยุติธรรม และคุณธรรม 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ สามารถประกอบวิชาชีพได้ทุกอาชีพ และยังสามารถเข้ารับราชการได้ใน
ทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ต ารวจ นายทหารพระธรรมนูญ นิติกร 
ปลัดอ าเภอ หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ตั้งส านักงานทนายความ และสามารถศึกษาต่อใน
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) ในระดับสูงขึ้นต่อไปได้ และสามารถ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต  รหัส 40114 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
นิติศาสตรบัณฑิต  น.บ. 
Bachelor of Laws  LL.B 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชานิติศาสตร์  
รหัส 40 

นิติศาสตรบัณฑิต 
รหัส 40114 

 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

2. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึง
วันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา 
หรือ 

6. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
หรือ 

7. ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่ง หรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

   

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 223–227  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 232–233  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 234–235  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต  รหัส 40114 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม. 6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวท. ทุกสำขำวิชำ หรือ ปวส. ทุกสำขำวิชำ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3–5 ชุดวิชา (18-30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาแกน 7  (42 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22–24 ชุดวิชา (132–144 หน่วยกิต)  
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

1.1  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรอืเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ 
     (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     5     ชุดวิชำ (30 หน่วยกิต) 
- บังคับ     1     ชุดวิชำ 
10151  ไทยศึกษา   
- เลือก     4     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10103  ทักษะชีวิต 10131  สังคมมนุษย ์ 10152  ไทยกับสังคมโลก 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
1.2  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ปี) 
1.2.1  ปวท. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

1.2.2  ปวท. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
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1.3  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ปี) 
1.3.1  ปวส. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ศิลปศำสตร์ (ภำษำต่ำงประเทศ) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

1.3.2  ปวส. ประเภทวิชำคหกรรม เกษตรกรรม ช่ำง (ช่ำงโยธำ ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงกล ช่ำงอุตสำหกรรม  
ช่ำงพิมพ์ และช่ำงภำพ) เคมีอุตสำหกรรม ศิลปหัตถกรรม 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 

ข. หมวดวิชาแกน 7  (42 หน่วยกิต)  
40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 41211  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล 41231  กฎหมายอาญา 1: 

กฎหมายทั่วไป นิติกรรม สัญญา  ภาคบทบัญญตัิทั่วไป 
41201  กฎหมายมหาชน 41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 41232  กฎหมายอาญา 2: 
 41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน  ภาคความผิด 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
- บังคับ     10     ชุดวิชำ 
41311  กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว 41323  กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน 41342  กฎหมายวิธีสบญัญัติ 2: 
          มรดก          ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงนิ           วิธีพิจารณาความแพ่งและ 
41321  กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย 41324  กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน           กฎหมายล้มละลาย 
          เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ           บริษัท 41343  กฎหมายวิธีสบญัญัติ 3: 
41322  กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม 41341  กฎหมายวิธีสบญัญัติ 1: หลัก           วิธีพิจารณาความอาญา 
          ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกนัภัย        ทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง   41444  ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย(1) 
  41451  กฎหมายระหว่างประเทศ 
- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกกลุ่มวิชำต่อไปน้ี 
กลุ่มชุดวิชำกฎหมำยทำงธุรกิจ(2) 
41401  ภาษาอังกฤษส าหรับ 41421  กฎหมายภาษีอากร 1:  41456  การคุ้มครองผู้บริโภคและ 
          นักกฎหมาย           ภาษีเงินได้           กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน 
41403  กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41423  กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ        ทางการค้า 
          ของสังคม 41452  สถาบันระหว่างประเทศ 41457  กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี 
41404  กฎหมายแรงงาน 41455  กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา        ทางอ้อมและภาษีทรัพยส์ิน 
41405  กฎหมายสิ่งแวดล้อม   

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

ที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียนชุดวิชา 41404  กฎหมายแรงงาน  ชุดวิชา  41421  กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และ

ชุดวิชา  41455  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
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กลุ่มชุดวิชำกฎหมำยทำงมหำชน(1) 
41005  การคุ้มครองสิทธิและ 41403  กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41431  การบริหารงานยตุิธรรม 
          เสรีภาพของประชาชน           ของสังคม 41454  กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
41401  ภาษาอังกฤษส าหรับ 41404  กฎหมายแรงงาน 41457  กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี 
          นักกฎหมาย 41405  กฎหมายสิ่งแวดล้อม           ทางอ้อมและภาษีทรัพยส์นิ 
41402  ระบบกฎหมายไทยและ 41421  กฎหมายภาษีอากร 1:  41459  กระบวนการยุติธรรมและ 
          ต่างประเทศ           ภาษีเงินได้           ระบบศาลไทย 
กลุ่มชุดวิชำกฎหมำยทำงแพ่งและอำญำ(1) 
41401  ภาษาอังกฤษส าหรับ 41404  กฎหมายแรงงาน 41454  กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
          นักกฎหมาย 41421  กฎหมายภาษีอากร 1:  41457  กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี 
41402  ระบบกฎหมายไทยและ           ภาษีเงินได้           ทางอ้อมและภาษีทรัพยส์นิ 
          ต่างประเทศ 41431  การบริหารงานยตุิธรรม 41458  อาชญากรรมทางธุรกิจ 
41403  กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41432  กฎหมายอาญา 3: ความผิด  
          ของสังคม           อาญาตามกฎหมายอื่น  

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

 

 

หมายเหตุ   (1)นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นิติกร หรือ  

ที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียนชุดวิชา 41404  กฎหมายแรงงาน  ชุดวิชา  41421  กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และ

ชุดวิชา  41455  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
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2. ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำ หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่ำ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0–2 ชุดวิชา (0-12 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาแกน 7  (42 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18–20 ชุดวิชา (108–120 หน่วยกิต)  
รายละเอียดหลักสูตร 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1  ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำที่มีหลักสูตรไม่ถึง  3 ปี  หรือเทียบเท่ำ จำกสถำบันอุดมศึกษำที่ 
สภำมหำวิทยำลัยรับรอง 

     (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปคีรึ่ง) 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     2     ชุดวิชำ (12 หน่วยกิต) 
10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา  
2.2  ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำที่มีหลักสตูรไม่ต่ ำกว่ำ 3 ปี หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่ง หรอืเทียบเท่ำ จำก

สถำบันอุดมศึกษำที่สภำมหำวทิยำลัยรับรอง 
     (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 
ได้รับยกเว้นไม่ต้องให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 

ข.  หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 41211  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล 41231  กฎหมายอาญา 1: 

กฎหมายทั่วไป นิติกรรม สัญญา  ภาคบทบัญญตัิทั่วไป 
41201  กฎหมายมหาชน 41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 41232  กฎหมายอาญา 2: 
 41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน  ภาคความผิด 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ  11  ชุดวิชา  (66 หน่วยกิต) 
- บังคับ     10     ชุดวิชำ 
41311  กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว 41323  กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน 41342  กฎหมายวิธีสบญัญัติ 2: 
          มรดก          ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงนิ           วิธีพิจารณาความแพ่งและ 
41321  กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย 41324  กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน           กฎหมายล้มละลาย 
          เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ           บริษัท 41343  กฎหมายวิธีสบญัญัติ 3: 
41322  กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม 41341  กฎหมายวิธีสบญัญัติ 1: หลัก           วิธีพิจารณาความอาญา 
          ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกนัภัย        ทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง   41444  ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย(1) 
  41451  กฎหมายระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกกลุ่มวิชำต่อไปน้ี 
กลุ่มชุดวิชำกฎหมำยทำงธุรกิจ(1) 
41401  ภาษาอังกฤษส าหรับ 41421  กฎหมายภาษีอากร 1:  41456  การคุ้มครองผู้บริโภคและ 
          นักกฎหมาย           ภาษีเงินได้           กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน 
41403  กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41423  กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ        ทางการค้า 
          ของสังคม 41452  สถาบันระหว่างประเทศ 41457  กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี 
41404  กฎหมายแรงงาน 41455  กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา        ทางอ้อมและภาษีทรัพยส์ิน 
41405  กฎหมายสิ่งแวดล้อม   
กลุ่มชุดวิชำกฎหมำยทำงมหำชน(1) 
41005  การคุ้มครองสิทธิและ 41403  กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41431  การบริหารงานยตุิธรรม 
          เสรีภาพของประชาชน           ของสังคม 41454  กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
41401  ภาษาอังกฤษส าหรับ 41404  กฎหมายแรงงาน 41457  กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี 
          นักกฎหมาย 41405  กฎหมายสิ่งแวดล้อม           ทางอ้อมและภาษีทรัพยส์นิ 
41402  ระบบกฎหมายไทยและ 41421  กฎหมายภาษีอากร 1:  41459  กระบวนการยุติธรรมและ 
          ต่างประเทศ           ภาษีเงินได้           ระบบศาลไทย 
กลุ่มชุดวิชำกฎหมำยทำงแพ่งและอำญำ(1) 
41401  ภาษาอังกฤษส าหรับ 41404  กฎหมายแรงงาน 41454  กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
          นักกฎหมาย 41421  กฎหมายภาษีอากร 1:  41457  กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี 
41402  ระบบกฎหมายไทยและ           ภาษีเงินได้           ทางอ้อมและภาษีทรัพยส์นิ 
          ต่างประเทศ 41431  การบริหารงานยตุิธรรม 41458  อาชญากรรมทางธุรกิจ 
41403  กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41432  กฎหมายอาญา 3: ความผิด  
          ของสังคม           อาญาตามกฎหมายอื่น  
นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   (1)นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นิติกร หรือ  

ที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียนชุดวิชา 41404  กฎหมายแรงงาน  ชุดวิชา  41421  กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และ

ชุดวิชา  41455  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรผู้น าชุมชน  รหัส 40311 

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ 
ประกาศนียบัตรผู้น าชุมชน  ป.ผน. 
Certificate in Community Leaders Cert. in Com. Leaders 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชานิติศาสตร์  
รหัส 40 

ประกาศนียบัตรผู้น าชุมชน 
รหัส 40311 

 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

2. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึง
วันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5. ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่ง หรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

6. ส าเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย
และได้รับการเทียบโอนผลการศึกษาซึ่ งสภาวิชาการพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ 

   

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 229  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 233 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 235 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรผู้น าชุมชน  รหัส 40311 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2  (12 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 1 ปี) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

41001  กฎหมายเกี่ยวกับผู้น าชุมชน 41002  เศรษฐศาสตร์การเมืองและ 41003  การบริหารจดัการชุมชน 
           การปกครองส าหรับผู้น าชุมชน 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2  (12 หน่วยกิต)  
- บังคับ     1     ชุดวิชำ 
41004  เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน   
- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
41005  การคุ้มครองสิทธิและ 41006  การบริหารองค์กรปกครอง 41008  การจัดการการเกษตร 
          เสรีภาพของประชาชน           ส่วนท้องถิ่น           ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
 41007  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน        สิ่งแวดล้อม 
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน  รหัส 40212 

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ 
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน  ป.กท. 
Certificate in Land and Property Law Cert. in LPL. 

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภำคต้น เท่านั้น) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชานิติศาสตร์  
รหัส 40 
 
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและ
ทรัพย์สิน 
รหัส 40212 

 
 
 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 
1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 “ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการของกรมที่ดินเท่านั้น” และ 
2. ส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 

2.1 ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษานับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่
สมัคร หรือ 

2.2 ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 25 ปี
บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

2.3 ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

2.4 ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

2.5 ส า เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สินต้องจัดส่งส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการกรมที่ดิน
เป็นหลักฐานการสมัครเพ่ิมเติมด้วย จ านวน 1 ฉบับ   

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 231 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 233 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน  รหัส 40212 
(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภำคต้น เท่านั้น) 
ผู้สมัครต้องเป็นข้ำรำชกำรกรมที่ดิน กระทรวงมหำดไทย เท่ำนั้น 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาแกน 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 6  (36 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 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  (36 หน่วยกิต)  
41311  กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว 41322  กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม 41324  กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน 
          มรดก           ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกนัภัย        บริษัท 
41321  กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย 41323  กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน 41405  กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
          เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ           ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน  
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สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ 

10151 ไทยศึกษา 
และเลือก 2 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,100 บาท 
 

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

 
1,200 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท 

 

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  
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นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114 (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. และ ปวส. ทุกสำขำวิชำ หรืออนุปริญญำหรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำ(1) 

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ไป 
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา(2) 
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิั่วไป(2)  

1,300 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท 

 

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

หลักสูตรประกาศนียบัตร  
ประกาศนียบัตรผู้น าชุมชน รหัส 40311 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้น าชุมชน 
41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองส าหรับ 
 ผู้น าชุมชน 
41003 การบริหารจัดการชุมชน  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท 

 

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน รหัส 40212 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ไป 
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา(2) 
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิั่วไป(2)  

1,300 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

 

หมายเหตุ  (1)ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวท. และ ปวส. ซ่ึงจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา และผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญาทีม่ี

หลักสูตรไม่ถึง 3 ปี หรือเทียบเท่า ซ่ึงจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา จะลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน 
ภาคการศึกษาใดก็ได้ แต่ถ้าจะให้ส าเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีครึ่ง หรือ 3 ปี จะต้องลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ในแต่ละภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาพิเศษของแต่ละปีการศึกษา 

(2)ชุดวิชาในกลุ่มเหล่านี้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามล าดับ ซ่ึงมีเลขก ากับอยู่ข้างท้าย 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 ซ่ึงมีเลขล าดับอยู่ข้างท้าย เช่น ชุดวิชา 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 ชุดวิชา 41322 กฎหมาย

พาณิชย์ 2 ชุดวิชา 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 เป็นต้น ชุดวิชาเหล่านี้ นักศึกษาอาจเลือกเรียนชุดวิชาใด
ก่อนหลังได้ตามความสมัครใจเพราะเนื้อหามิได้ต่อเนื่องกัน แต่ต้องเรียนชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 และชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 ซ่ึงเป็น
พื้นฐานของการเรียนกฎหมายก่อน ในกรณีที่เป็นไปได้นักศึกษาควรศึกษา ชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินก่อนด้วย ซ่ึงจะช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหา ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชานิติศาสตร์  รหัส 40 
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สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ 
10151 ไทยศึกษา 
และเลือก 2 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปน้ี 
10103 ทักษะชีวิต 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
10121 อารยธรรมมนุษย์ 
10131 สังคมมนุษย์ 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพือ่ชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
10163 ภาษาเขมรเพือ่การสื่อสาร  

1,100 บาท 
 

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

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

 

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชานิติศาสตร์  รหัส 40 

235 

นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114 (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. และ ปวส. ทุกสำขำวิชำ หรืออนุปริญญำ หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ  
เทียบเท่ำ(1) 

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ไป 
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา(2) 
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิั่วไป(2)  

1,300 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย  

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรผู้น าชุมชน รหัส 40311 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 
41004 เสรมิประสบการณผ์ู้น าชุมชน 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
41007 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน 
41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 และสิ่งแวดล้อม  

2,000 บาท 
 

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

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
    

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  (1)ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวท. และ ปวส. ซ่ึงจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา และผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญาทีม่ี

หลักสูตรไม่ถึง 3 ปี หรือเทียบเท่า ซ่ึงจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา จะลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาค
การศึกษาใดก็ได้ แต่ถ้าจะให้ส าเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีครึ่ง หรือ 3 ปี จะต้องลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ในแต่ละภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาพิเศษของแต่ละปีการศึกษา 

(2)ชุดวิชาในกลุ่มเหล่านี้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามล าดับ ซ่ึงมีเลขก ากับอยู่ข้างท้าย 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 ซ่ึงมีเลขล าดับอยู่ข้างท้าย เช่น ชุดวิชา 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 ชุดวิชา 41322 กฎหมาย

พาณิชย์ 2 ชุดวิชา 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 เป็นต้น ชุดวิชาเหล่านี้ นักศึกษาอาจเลือกเรียนชุดวิชาใด
ก่อนหลังได้ตามความสมัครใจเพราะเนื้อหามิได้ต่อเนื่องกัน แต่ต้องเรียนชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 และชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 ซ่ึงเป็น
พื้นฐานของการเรียนกฎหมายก่อน ในกรณีที่เป็นไปได้นักศึกษาควรศึกษา ชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินก่อนด้วย ซ่ึงจะช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหา ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รหัส 50 
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6)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รหัส 50 

สาขาวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ  รหัส 50  ให้การศึกษาแก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และทางด้านอาชีวอนามัย 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ และความสามารถทางวิชาการ และวิทยฐานะ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี ้
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174  (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้น/2560 เท่าน้ัน) 
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50184  (เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคปลาย/2560) 
3. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รหัส 50424 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

- วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัย ให้มีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีคุณธรรม 
2. เพื่อผลิตงานวิจัยด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัย ที่มีคุณภาพและสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียน  

 การสอน และพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
4. เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาไทย 
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สามารถปรับเพิ่มวุฒิหรือสอบเปน็

นักวิชาการสาธารณสุขได้ตามกรอบอัตราก าลังของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  หรือเป็นนักสาธารณสุขใน
หน่วยงานทางสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานสาธารณะอื่นๆ ทางด้านจัดการสุขภาพ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานประจ า  
ณ สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ
วิชาชีพ และสามารถสอบเข้ารับราชการเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สามารถท างานในสถานบริการทางสุขภาพทั้งในภาครัฐและ
เอกชน ท าการประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  รหัส 50174   

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   ส.บ.  

Bachelor of Public Health B.P.H.  

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น/2560 เท่านั้น) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
รหัส 50 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
รหัส 50174 

 
 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 
1.  คุณสมบัติเฉพาะ 

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิาร
หรือกระทรวงสาธารณสุขรับรอง หรือหน่วยงานอื่นที่ส านักงาน ก.พ. 
รับรอง และวุฒิการศึกษาท่ีสภาวิชาชีพรับรอง จะต้องได้รับการรับรอง
จากสภาวิชาชีพน้ันๆ และ 

2.  ส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
2.1 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่นที่ เกี่ยวข้อง 
(ยกเว้น  ป .ผู้ ช่ วยพยาบาล ) ซึ่ ง รั บจากผู้ ส า เร็ จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร 1 ปี หรือรับจาก
มัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า  2 ปี  
(เ ช่น ป .ผู้ ช่วยทันตแพทย์  ป .ผู้ ช่วยเภสัชกร  ป .ผู้ ช่วยแพทย์   
ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.วิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงาน-
อนามัย จบก่อนป ีพ.ศ. 2525) ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หลักสูตร 1 ปี หรือ ปีท่ี 1) หรือ 

2.2 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ 
2.3 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์ (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยา-
คลินิก โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับ
จากผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 240 - 250 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 281–282  
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
รหัส 50 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
รหัส 50174   
(ต่อ) 

 
 

2.4 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน (เช่น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน  
เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ  
สุขศึกษา  หรืออื่นๆ  ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งรับจากผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ 

2.5 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางการแพทย์ - 
แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

2.6 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุข-
ศาสตร์ ที่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง  (เช่น ทันตาภิบาล  
ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งรับ
จากผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ 

2.7 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี  
ซึ่งรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเคียง 
และต้องส่งใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 2 จ านวน 1 ฉบับ 
เป็นหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม หรือ 

2.8 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์หรือเทียบเคียงหรือ 
สูงกว่า หรือ 

2.9 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ (เช่น วิศวกรรมศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) หรือสูงกว่า หรือ 

2.10 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุข-
ศาสตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย นักเรียนนายสิบ
ทหารบกเหล่าทหารแพทย์หรือเทียบเคียง  ซึ่งรับจากผู้ส าเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
2 ปี) หรือ 

2.11 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  (เช่น  
สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
หรือสูงกว่า หรือ 

2.12 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางแพทย์แผนไทย หรือเทียบเคียง 
หรือสูงกว่า หรือ 

 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 240 - 250 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 281–282  
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
รหัส 50 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
รหัส 50174   
(ต่อ) 

 
 

2.13 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่า
อนุปริญญา หรืออนุปริญญาทางการพยาบาลหรือปริญญาตรี
ทางการพยาบาลหรือสูงกว่า และต้องส่งใบประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลชั้น 1 จ านวน 1 ฉบับ เป็นหลักฐานการสมัคร
เพิ่มเติม หรือส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา  
อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่า 

 
 
 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 240 - 250 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 281–282  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  รหัส 50174  (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น/2560 เท่านั้น) 
1.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย ์หรือประกาศนียบัตรอื่น

ที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้น ป.ผู้ช่วยพยาบาล) (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.1) 
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 (138 หน่วยกิต  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     4     ชุดวิชา 
10103  ทักษะชีวิต 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152  ไทยกับสังคมโลก 
- เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาตอ่ไปน้ี 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  
50103  สถิติและการวิจัยส าหรับ 52302  วิทยาการระบาดและ  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ การควบคุมโรค  
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  

50101  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52304  โภชนศาสตรส์าธารณสุข 52310  การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข 
50102  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 52305  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ในชุมชน(1) 
52203  อนามัยสิ่งแวดล้อม 52306  การท างานชุมชนด้าน 52311  การปฐมพยาบาลและ 
52204  กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สาธารณสุข การบ าบัดโรคเบื้องต้น(1) 

สิ่งแวดล้อม และ 52308  พัฒนาการของมนุษย์และ 52402  ประสบการณ์วิชาชีพ 
นิติเวชศาสตร ์ สุขภาพ สาธารณสุข(2) 

52303  สุขศึกษาและการประชา- 52309  การส่งเสรมิสุขภาพและ 53407  การบรหิารงานสาธารณสขุ 
สัมพันธ์งานสาธารณสุข การป้องกันโรค 53408  การวางแผนงานสาธารณสุข 
  ในชุมชน 

หมายเหตุ   (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาตอ้งเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์
การแพทย ์(เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรืออ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ
ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน (เช่น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน 
เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้ส าเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา
ทางการแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ ที่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง 
(เช่น ทันตาภิบาล ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งรับจากผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)  (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.2-2.6) 

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 (114 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก  
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

50103  สถิติและการวิจัยส าหรับ 52302  วิทยาการระบาดและ  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การควบคุมโรค  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
50101  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52306  การท างานชุมชนด้าน 52311  การปฐมพยาบาลและ 
52203  อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การบ าบัดโรคเบื้องต้น (1) 
52204  กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52308  พัฒนาการของมนุษย์และ 52402  ประสบการณ์วิชาชีพ 

สิ่งแวดล้อม และนิตเิวชศาสตร ์ สุขภาพ สาธารณสุข (2) 
52303  สุขศึกษาและการประชา- 52309  การส่งเสรมิสุขภาพและ 53407  การบริหารงานสาธารณสขุ 

สัมพันธ์งานสาธารณสุข การป้องกันโรค 53408  การวางแผนงาน 
52304  โภชนศาสตรส์าธารณสุข 52310  การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข สาธารณสุขในชุมชน 
52305  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในชุมชน (1)  

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรทีี่มหาวทิยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาตา่งๆ ที่เปิดสอนในหลักสตูรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 
 
 
 

หมายเหตุ   (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาตอ้งเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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3.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี ซึ่งรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเคียง และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้น 2 (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.7) 

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 (108 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา 10152 ไทยกับสังคมโลก  
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

50103  สถิติและการวิจัยส าหรับ 52302  วิทยาการระบาดและ  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การควบคุมโรค  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
50101  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52304  โภชนศาสตรส์าธารณสุข 52311  การปฐมพยาบาลและ 
52203  อนามัยสิ่งแวดล้อม 52305  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบ าบัดโรคเบื้องต้น (1) 
52204  กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52306  การท างานชุมชนด้าน 52402  ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข(2) 

สิ่งแวดล้อม และนิตเิวชศาสตร ์ สาธารณสุข 53407  การบรหิารงานสาธารณสขุ 
52303  สุขศึกษาและการ 52308  พัฒนาการของมนุษย์และ 53408  การวางแผนงานสาธารณสุข 

ประชาสมัพันธ์งานสาธารณสุข สุขภาพ ในชุมชน 
 52309  การส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกันโรค 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรทีี่มหาวทิยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาตา่งๆ ที่เปิดสอนในหลักสตูรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 

 
 

หมายเหตุ   (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาตอ้งเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

4.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์หรือเทียบเคียง หรือสูงกว่า (คุณสมบัตผิู้สมคัรข้อ 2.8) 
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 (102 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

50103  สถิติและการวิจัยส าหรับ 52302  วิทยาการระบาดและ  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การควบคุมโรค  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
50102  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 52306  การท างานชุมชนด้าน 52311  การปฐมพยาบาลและ 
52203  อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การบ าบัดโรคเบื้องต้น (1) 
52204  กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52308  พัฒนาการของมนุษย์และ 52402  ประสบการณ์วิชาชีพ 

สิ่งแวดล้อม และนิตเิวชศาสตร ์ สุขภาพ สาธารณสุข (2) 
52303  สุขศึกษาและการประชา- 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ 53407  การบรหิารงานสาธารณสขุ 

สัมพันธ์งานสาธารณสุข การป้องกันโรค 53408  การวางแผนงานสาธารณสุข 
52305  อาชีวอนามัยและความ 52310  การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข ในชุมชน 

ปลอดภัย ในชุมชน (1)  
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรทีี่มหาวทิยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี 
 

หมายเหตุ   (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาตอ้งเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาตา่งๆ ที่เปิดสอนในหลักสตูรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
 

5.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ (เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) หรือสูงกว่า  (คุณสมบตัิ
ผู้สมัครข้อ 2.9) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72หน่วยกิต)  
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

50103  สถิติและการวิจัยส าหรับ 52302  วิทยาการระบาดและ  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การควบคุมโรค  
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72หน่วยกิต)  
52203  อนามัยสิ่งแวดล้อม 52306  การท างานชุมชนด้าน 52311  การปฐมพยาบาลและ 
52204  กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สาธารณสุข การบ าบัดโรคเบื้องต้น (1) 

สิ่งแวดล้อม และ 52308  พัฒนาการของมนุษย์และ 52402  ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (2) 
นิติเวชศาสตร ์ สุขภาพ 53407  การบรหิารงานสาธารณสขุ 

52303  สุขศึกษาและการประชา- 52309  การส่งเสรมิสุขภาพและ 53408  การวางแผนงานสาธารณสุข 
สัมพันธ์งานสาธารณสุข การป้องกันโรค ในชุมชน 

52305  อาชีวอนามัยและ 52310  การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข  
ความปลอดภัย ในชุมชน(1)  

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรทีี่มหาวทิยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาตา่งๆ ที่เปิดสอนในหลักสตูรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาตอ้งเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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6.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์  (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงาน-
อนามัย นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์หรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษา  
ตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี )  (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.10) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60หน่วยกิต)  
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่)  
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

50103  สถิติและการวิจัยส าหรับ 52302  วิทยาการระบาดและ  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การควบคุมโรค  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60หน่วยกิต)  
50101  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52305  อาชีวอนามัยและความ 52309  การส่งเสรมิสุขภาพและ 
52203  อนามัยสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย การป้องกันโรค 
52204  กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52306  การท างานชุมชนด้าน 52402  ประสบการณ์วิชาชีพ 

สิ่งแวดล้อม และนิตเิวชศาสตร ์ สาธารณสุข สาธารณสุข (1) 
52303  สุขศึกษาและการ 52308  พัฒนาการของมนุษย์และ 53408  การวางแผนงานสาธารณสุข 

ประชาสมัพันธ์งานสาธารณสุข สุขภาพ ในชุมชน 
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรทีี่มหาวทิยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาตา่งๆ ที่เปิดสอนในหลักสตูรปริญญาตรีของ 
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
 
 
 

หมายเหตุ   (1)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
 

7.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค หรือ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง) หรือสูงกว่า หรือปริญญาตรีทางแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง หรือสูงกว่า  (คุณสมบัติ
ผู้สมัครข้อ 2.11-2.12) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60หน่วยกิต)  
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

50103  สถิติและการวิจัยส าหรับ 52302  วิทยาการระบาดและ  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การควบคุมโรค  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60หน่วยกิต)  
52203  อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 52306  การท างานชุมชนด้าน 52311  การปฐมพยาบาลและ 
52204  กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สาธารณสขุ การบ าบัดโรคเบื้องต้น(1) 

สิ่งแวดลอ้ม และนิติเวชศาสตร ์ 52309  การส่งเสริมสุขภาพและ 52402  ประสบการณ์วิชาชพี 
52303  สุขศึกษาและการประชา- การป้องกันโรค สาธารณสขุ(2) 

สัมพันธ์งานสาธารณสขุ 52310  การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข 53408  การวางแผนงานสาธารณสขุ 
52305  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในชุมชน(1) ในชุมชน 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรทีี่มหาวทิยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 
 

หมายเหตุ   (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาตอ้งเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
 

8.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญา หรืออนุปริญญาทางการพยาบาล หรือ
ปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่า และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้น 1 หรือปริญญาตรีทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชา
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง) หรือสูงกว่า  (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.13) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48หน่วยกิต)  
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

50103  สถิติและการวิจัยส าหรับ 52302  วิทยาการระบาดและ  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค  
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48หน่วยกิต)  
52203  อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 52303  สุขศึกษาและการประชาสมัพันธ ์ 52308  พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 
52204  กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข งานสาธารณสขุ 52402  ประสบการณ์วิชาชพีสาธารณสุข(1) 

  สิ่งแวดล้อม และ 52305  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 53408  การวางแผนงานสาธารณสขุ 
  นิติเวชศาสตร์ 52306  การท างานชุมชนด้านสาธารณสุข ในชุมชน 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ   (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  รหัส 50184   

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   ส.บ.  

Bachelor of Public Health B.P.H.  

(เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ ภาคปลาย/2560) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
รหัส 50 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
รหัส 50184 

 
 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 
1.  คุณสมบัติเฉพาะ 

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิาร 
หรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง 
และคุณวุฒิการศึกษาที่สภาวิชาชีพรับรอง จะต้องได้รับการรับรอง
จากสภาวิชาชีพน้ันๆ   และ 

2.  ส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
2.1  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 
2.2  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ยกเว้น  ป .ผู้ ช่วยพยาบาล ) ซึ่ งรับจากผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร 1 ปี หรือรับจาก
มัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี 
[เช่น ป. วิชาผู้ช่วย-ทันตแพทย์  ป.ผู้ช่วยเภสัชกร  ป .ผู้ช่วย
แพทย์  ป .ผดุงครรภ์อนามัย  ป.วิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
(พนักงานอนามัย จบก่อนปี 2525) ป.พนักงานวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ หลักสูตร1 ปี หรือปีที ่1] หรือ 

2.3  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ  
 

 

 

หมายเหตุ   กรณีผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในภาคปลาย/2560 ให้ศึกษาในโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเดียวกับผู้สมัคร  

ข้อ 2.1 โดยได้รับยกเว้นชุดวิชาศึกษาทั่วไปบางชุดวิชา ดูโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรที่ต้องศึกษาในหน้า 255   

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 254 - 265 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 285 - 286 
 



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รหัส 50 

252 

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
รหัส 50 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
รหัส 50184   
(ต่อ) 

 
 

2.4  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรอือนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา พยาธิ-วิทยา พยาธิ
วิทยา-คลินิก  โลหิตวิทยา และธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ซึ่ ง รั บ จ า ก ผู้ ส า เ ร็ จ ก า รศึ กษ า มั ธ ยมศึ กษา 
ตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ 

2.5  ส า เร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
วิทยาศาสตร์-สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน [เช่น เวชระเบียน  
โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา  หรือ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ยกเว้น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน) ซึ่งรับ
จากผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  และศึกษาใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี] หรือ  

2.6  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางการแพทย์- 
แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

2.7  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรอือนุปริญญาทางสาธารณสขุ-
ศาสตร์ แต่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง (เช่น ทันตาภิบาล  
ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) 
ซึ่งรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

2.8  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี 
ซึ่ งรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ
เทียบเคียง และต้องส่งใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 2 
จ านวน 1 ฉบับเป็นหลักฐานการสมัครเพ่ิมเติม หรือส าเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางเวชกิจฉุกเฉิน
หรือเวชศาสตร์ฟื้นฟู  หรือ 

2.9  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้าน
สังคมศาสตร์หรือเทียบเคียง หรือ 

2.10  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้าน
วิทยาศาสตร์ (เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) หรือ 

2.11  ส า เร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
สาธารณสุขศาสตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย 
นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์ หรือเทียบเคียง)  
ซึ่งรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่า2 ปี) หรือ 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 254 - 265 
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2.12  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้ าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์  
รังสีเทคนิค หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือ 

2.13  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านแพทย์
แผนไทย หรือเทียบเคียง หรือ 

2.14  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่า
อนุปริญญา หรืออนุปริญญาทางการพยาบาล หรือปริญญาตรี
ทางการพยาบาลหรือสูงกว่า และต้องส่งใบประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลชั้น 1 จ านวน 1 ฉบับเป็นหลักฐานการสมัคร
เพ่ิมเติม  หรือส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญา
ตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์  
เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 254 - 265 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 285 - 286 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  รหัส 50184  (เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ ภาคปลาย/2560) 

1.  ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ปวท. หรือ ปวส. (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.1-2.2) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3–5 ชุดวิชา (18–30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22–24 ชุดวิชา (132–144  หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์-
การแพทย ์หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ปี) 

ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
- บังคับ     1     ชุดวิชา 
10151  ไทยศึกษา   
- เลือก     4     ชุดวิชา  
กลุ่มวิชาภาษา  เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
10103 ทักษะชีวิต   
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
10152 ไทยกับสังคมโลก   
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2)  ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิขาบริหารธุรกิจ ศิลปหตัถกรรม 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ปี) 

ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     4     ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 
- บังคับ     3     ชุดวิชา 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพือ่ชีวิต  

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
3)  ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิขาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ปี) 
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     4     ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 
- บังคับ     3     ชุดวิชา 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
และเลอืก 1 ชุดวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปนี ้
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
4)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิขาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ปี) 
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     3     ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
5)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิขาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ปี) 

ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     3     ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
- พื้นฐานวิชาชีพ     6     ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) 
50101  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52205  การสาธารณสุขและกฎหมาย 52312  อนามัยครอบครัวกับ 
50102  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่เกี่ยวข้อง           งานสาธารณสุข 
 52304  โภชนศาสตรส์าธารณสุข 54118  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(1) 
- เฉพาะด้าน     12     ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 
50103  สถิติและการวิจัยส าหรับ 52302  วิทยาการระบาดและ 52305  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ การควบคุมโรค 52306  การท างานชุมชนด้านสาธารณสุข 
52203  อนามัยสิ่งแวดล้อม   

 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด  
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- เฉพาะด้าน     12     ชุดวิชา  (ต่อ) 
52313  สุขศึกษาและการส่งเสริม 52404  การตรวจประเมิน  52406  การบริหารงานสาธารณสขุและ 

สุขภาพ การบ าบัดโรคเบื้องต้น  ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
52314  โรคติดต่อและโรคไม่ตดิตอ่ การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 52407  การวางแผนและประเมินผล 
52402  ประสบการณ์วิชาชีพ 52405  การฝึกงานการบ าบัดโรค งานสาธารณสุข 

สาธารณสุข (1) เบื้องต้น และสาธารณสุขในชุมชน(2)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU-EPT) ของมหาวิทยาลัย 
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง  

2.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ เป็นงานสนับสนุน หรือ
ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางการแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา
ทางสาธารณสุขศาสตร์ แต่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง  (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.3–2.7) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 

 

หมายเหตุ  (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน 

 (2)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาตอ้งเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  

- พื้นฐานวิชาชีพ     5     ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
50101  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52304  โภชนศาสตรส์าธารณสุข 54118  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(1) 
52205  การสาธารณสุขและกฎหมาย 52312  อนามัยครอบครัวกับงาน  

ที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุข  
- เฉพาะด้าน     12     ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 
50103  สถิติและการวิจัยส าหรับ 52313  สุขศึกษาและการส่งเสริม 52405  การฝึกงานการบ าบัดโรคเบื้องต้น  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขภาพ และสาธารณสุขในชุมชน(1) 
52203  อนามัยสิ่งแวดล้อม 52314  โรคติดต่อและโรคไม่ตดิตอ่ 52406  การบริหารงานสาธารณสขุและ 
52302  วิทยาการระบาดและ 52402  ประสบการณ์วิชาชีพ ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 

การควบคุมโรค สาธารณสุข (2) 52407  การวางแผนและประเมินผล 
52305  อาชีวอนามัยและ 52404  การตรวจประเมิน            งานสาธารณสุข 

ความปลอดภัย การบ าบัดโรคเบื้องต้น   
52306  การท างานชุมชนด้านสาธารณสุข การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU-EPT) ของมหาวิทยาลัย 
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง 

 

หมายเหตุ  (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาตอ้งเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 (2)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน  
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3.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 2 
หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางเวชกิจฉุกเฉินหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟู  (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.8) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา 10152 ไทยกับสังคมโลก  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  

- พื้นฐานวิชาชีพ     4     ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 
50101  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52205  การสาธารณสุขและกฎหมาย 52304  โภชนศาสตรส์าธารณสุข 
 ที่เกี่ยวข้อง 52312  อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 
- เฉพาะด้าน     11     ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 
50103  สถิติและการวิจัยส าหรับ 52306  การท างานชุมชนด้าน 52405  การฝึกงานการบ าบัดโรคเบื้องต้น  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสาธารณสุขในชุมชน(2) 
52203  อนามัยสิ่งแวดล้อม 52313  สุขศึกษาและการส่งเสริม 52406  การบริหารงานสาธารณสขุและ 
52302  วิทยาการระบาดและ สุขภาพ ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 

การควบคุมโรค 52314  โรคติดต่อและโรคไม่ตดิตอ่ 52407  การวางแผนและประเมินผล 
52305  อาชีวอนามัยและ 52402  ประสบการณ์วิชาชีพ งานสาธารณสุข 

ความปลอดภัย สาธารณสุข (1)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 

หมายเหต ุ  (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน 

(2)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาตอ้งเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU-EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง 

4.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ หรือเทียบเคียง (คุณสมบัติผูส้มัครข้อ 2.9) 
โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  

- พื้นฐานวิชาชีพ     6     ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) 
50101  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52205  การสาธารณสุขและกฎหมาย 52312  อนามัยครอบครัวกับ 
50102  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่เกี่ยวข้อง            งานสาธารณสุข 
 52304  โภชนศาสตรส์าธารณสุข 54118  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(1) 
- เฉพาะด้าน     12     ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 

50103  สถิติและการวิจัยส าหรับ 52313  สุขศึกษาและการส่งเสริม 52405  การฝึกงานการบ าบัดโรค 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขภาพ เบื้องต้น และสาธารณสุข 

52203  อนามัยสิ่งแวดล้อม 52314  โรคติดต่อและโรคไม่ตดิตอ่ ในชุมชน(1) 
52302  วิทยาการระบาดและ 52402  ประสบการณ์วิชาชีพ 52406  การบริหารงานสาธารณสขุและ 

การควบคุมโรค สาธารณสุข (2) ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
52305  อาชีวอนามัยและ 52404  การตรวจประเมิน 52407  การวางแผนและประเมินผล 

ความปลอดภัย การบ าบัดโรคเบื้องต้น งานสาธารณสุข 
52306  การท างานชุมชนด้านสาธารณสุข การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
หมายเหต ุ  (1)

 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาตอ้งเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(2)

 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน  
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การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU-EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง 

5.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีดา้นวิทยาศาสตร์ (คุณสมบัตผิู้สมัครข้อ 2.10) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  

- พื้นฐานวิชาชีพ     4     ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 
50102  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 52304  โภชนศาสตรส์าธารณสุข 52312  อนามัยครอบครัวกับ 
52205  การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง            งานสาธารณสุข 
- เฉพาะด้าน     12     ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 
50103  สถิติและการวิจัยส าหรับ 52302  วิทยาการระบาดและ 52305  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ การควบคุมโรค 52306  การท างานชุมชนด้านสาธารณสุข 
52203  อนามัยสิ่งแวดล้อม   

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รหัส 50 

261 

- เฉพาะด้าน     12     ชุดวิชา  (ต่อ) 
52313  สุขศึกษาและการส่งเสริม 52404  การตรวจประเมิน  52406  การบริหารงานสาธารณสขุและ 

สุขภาพ การบ าบัดโรคเบื้องต้น  ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
52314  โรคติดต่อและโรคไม่ตดิตอ่ การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 52407  การวางแผนและประเมินผล 
52402  ประสบการณ์วิชาชีพ 52405  การฝึกงานการบ าบัดโรค งานสาธารณสุข 

สาธารณสุข (1) เบื้องต้น และสาธารณสุขในชุมชน(2)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU-EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง 

6.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์  (คุณสมบัติผูส้มัครข้อ 2.11) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา   

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
- พื้นฐานวิชาชีพ     2     ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
50101  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52312  อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 
- เฉพาะด้าน     10     ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 
50103  สถิติและการวิจัยส าหรับ 52306  การท างานชุมชนด้าน 52406  การบริหารงานสาธารณสขุ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และระบบสารสนเทศ 
52203  อนามัยสิ่งแวดล้อม 52313  สุขศึกษาและการส่งเสริม ด้านสุขภาพ 
52302  วิทยาการระบาดและ สุขภาพ 52407  การวางแผนและประเมินผล 

การควบคุมโรค 52314  โรคติดต่อและโรคไม่ตดิตอ่ งานสาธารณสุข 
52305  อาชีวอนามัยและ 52402  ประสบการณ์วิชาชีพ  

ความปลอดภัย สาธารณสุข (1)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญา
ตรีเลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU-EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต ุ  (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน  
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7.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือปริญญาตรี  หรือสูงกว่า
ปริญญาตรีด้านแพทย์แผนไทย หรือเทียบเคียง  (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.12–2.13) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  

- พื้นฐานวิชาชีพ     1     ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
52205  การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
- เฉพาะด้าน     12     ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 
50103  สถิติและการวิจัยส าหรับ 52313  สุขศึกษาและการส่งเสริม 52405  การฝึกงานการบ าบัดโรค 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขภาพ เบื้องต้น และสาธารณสุข 
52203  อนามัยสิ่งแวดล้อม 52314  โรคติดต่อและโรคไม่ตดิตอ่ ในชุมชน(2) 
52302  วิทยาการระบาดและ 52402  ประสบการณ์วิชาชีพ 52406  การบริหารงานสาธารณสขุ 

การควบคุมโรค สาธารณสุข(1) และระบบสารสนเทศ 
52305  อาชีวอนามัยและความ- 52404  การตรวจประเมิน ด้านสุขภาพ 

ปลอดภัย การบ าบัดโรคเบื้องต้น 52407  การวางแผนและประเมินผล 
52306  การท างานชุมชนด้านสาธารณสุข การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ งานสาธารณสุข 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
  (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU-EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง 

8.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญา หรืออนุปริญญาทางการพยาบาล หรือ
ปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่าและมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือปริญญาตรีหรือ 
สูงกว่าปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.14) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  

- พื้นฐานวิชาชีพ     1     ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
52205  การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
- เฉพาะด้าน     9     ชุดวิชา (54 หน่วยกิต) 
50103  สถิติและการวิจัยส าหรับ 52306  การท างานชุมชนด้าน 52406  การบริหารงานสาธารณสขุ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และระบบสารสนเทศ 
52203  อนามัยสิ่งแวดล้อม 52313  สุขศึกษาและการส่งเสริม ด้านสุขภาพ 
52302  วิทยาการระบาดและ สุขภาพ 52407  การวางแผนและประเมินผล 

การควบคุมโรค 52402  ประสบการณ์วิชาชีพ งานสาธารณสุข 
52305  อาชีวอนามัยและความ สาธารณสุข(1)  

ปลอดภัย   
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสร ี

 

หมายเหต ุ  (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน  
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การลงทะเบยีนเรยีนชุดวิชาเลือกเสร ีนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบตัิ หรือตามทีส่ภาวิชาชีพ หรือองค์กรวชิาชีพก าหนด 

โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญา
ตรีเลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU-EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง 

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รหัส 50 

266 

คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  รหัส 50424   

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต   พท.บ.  

Bachelor of Thai Traditional Medicine B.TM.  

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
รหัส 50 

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
รหัส 50424 

 
 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 
1.  คุณสมบัติเฉพาะในการพิจารณาคัดเลือก 

1.1  มีประสบการณ์ในการท างานในวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย หรือ 
ในวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
และ 

1.2  มีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย 
หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ 

1.3  เคยได้รับการศึกษาในชุดวิชาสัมฤทธิบัตร หรือชุดวิชาในหลักสูตร
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หรือ
มหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทยหรือ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ไม่น้อยกว่า 3 ชุดวิชา หรือ 

1.4  มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเห็นสมควร 
2.  ส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 

2.1  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าสาย
วิทยาศาสตร์ หรือสายวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ตามที่กระทรวง-
ศึกษาธิการรับรอง หรือ 

 

 
 
 

หมายเหตุ   1.  ผู้สมัครต้องจัดส่งหลักฐานการสมัครเพิ่มเตมิ ดังนี ้
1.1 หนังสือรับรองการท างานในวิชาชพีการแพทย์แผนไทย หรือวิชาชีพอื่นที่เกีย่วข้องกบัการแพทยแ์ผนไทย จ านวน 1 ฉบับ และ 
1.2 ส าเนาใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยกุต์ จ านวน 1 ฉบับ หรือ 
1.3 ส าเนาใบแสดงผลการเรียนชุดวิชาสมัฤทธิบัตร หรือชุดวิชาในหลกัสูตรการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช หรือ

มหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยกุต์ ไม่น้อยกวา่ 3 ชุดวิชา 
1.4 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาล 

2. ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอยีดของเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตโดยละเอียด  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้าง 
และรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 269–274  
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 283 
 

รับสมัครนักศึกษาเฉพาะภาคต้น 

จ านวน 80 คน 
โดยต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือก 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ดูรายละเอียดที่หน้า 268 
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
รหัส 50 

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
รหัส 50424   
(ต่อ) 

 
 

2.2   ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรืออนุปริญญา
ทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือการแผนไทยประยุกต์ หรือสูงกว่า 
หรือ 

2.3  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือสูงกว่า หรือ 

2.4  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางการ
แพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือสูงกว่า และต้องแนบส าเนาใบแสดงผลการเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นหลักฐานการสมัครเพิ่มอีก 1 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ก่อนด าเนินการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดเงื่อนไข และขั้นตอนการ
สมัคร และกรอกแบบฟอร์มการตรวจสอบรายการเอกสารแนบที่ต้องยื่นประกอบการสมัคร โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ 
http://healthsci.stou.ac.th/page/home.aspx เลือก หลักสูตรการแพทย์แผนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   1.  ผู้สมัครต้องจัดส่งหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม ดังนี้ 
1.1 หนังสือรับรองการท างานในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย จ านวน 1 ฉบับ และ 
1.2 ส าเนาใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จ านวน 1 ฉบับ หรือ 
1.3 ส าเนาใบแสดงผลการเรียนชุดวิชาสัมฤทธิบัตร หรือชุดวิชาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ

มหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ไม่น้อยกว่า 3 ชุดวิชา 
1.4 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาล 

2. ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดของเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตโดยละเอียด  

รับสมัครนักศึกษาเฉพาะภาคต้น 

จ านวน 80 คน 
โดยต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือก 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ดูรายละเอียดที่หน้า 268 

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้าง 
และรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 269–274  
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 283 
 

http://healthsci.stou.ac.th/page/home.aspx%20เลือก
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

1)  ผู้สมัครตามคุณสมบัติข้อ 2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้รับการศึกษา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า  

22 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า  

12 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
กรณีที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดผู้สมัครต้องศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรก าหนด พร้อมแนบหลักฐานใบแสดงผลการเรียน 

2)  ผู้สมัครตามคุณสมบัติข้อ 2.2 ถึง 2.4 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข  หรือ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมหาวิทยาลัยอาจเทียบความรู้
และเทียบประสบการณ์ให้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตร ี

3)  ผู้สมัครตามคุณสมบัติข้อ 2.1 ถึง 2.4 ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวชิาชีพทางการ
แพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย หรือการผดุงครรภ์ไทย หรือเภสัชกรรมไทย หรือเวชกรรมไทย จะได้รับการ
ยกเว้นชุดวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด 

4)  ผู้สมัครตามคุณสมบัติข้อ 2.2 ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์จะได้รับการยกเว้นชุดวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด 

5)  ผู้สมัครตามคุณสมบัติข้อ 2.1 ถึง 2.4 ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายซ่ึงสภาวิชาชีพแพทย์แผนไทยเห็นว่า
จะน ามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยศาลพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ 
สภาวิชาชีพฯ เห็นว่าอาจน ามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือ 
เป็นโรคที่สภาวิชาชีพฯ ประกาศก าหนดว่าไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ และไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิต 
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

6)  สมัครตามคุณสมบัติข้อ 2.1 ถึง 2.4 ต้องไม่เป็นโรคซ่ึงต้องห้ามในการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย ดังนี้ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่
ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
แก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคอื่นที่สภาวิชาชีพฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต รหัส 50424  (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น) 

1. ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร ์หรือสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา (144 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

10103  ทักษะชีวิต 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151  ไทยศึกษา 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10161  ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
วิชาแกน     3     ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 
50102  วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 55302  วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 55322  ร่างกายมนุษย์(1) 

วิชาชีพ     15     ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 
55303  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 55325  นวดแผนไทย 1(1)(2) 55330  การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย(1) 

การแพทย์ 55326  ประสบการณ์วิชาชพี 55331  เวชกรรมแผนไทย 1(1)(6) 
55305  ธรรมานามัย การแพทย์แผนไทย(3) 55332  เวชกรรมแผนไทย 2(1)(6) 
55309  จรรยาวิชาชีพและกฎหมาย 55327  ผดุงครรภ์แผนไทย(1)(4) 55333  การฝึกปฏิบัติเวชกรรม 

เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย 55328  เภสัชกรรมแผนไทย 1(1)(5) แผนไทย(1) 
55323  เภสัชพฤกษศาสตร ์ 55329  นวดแผนไทย 2(1)(2) 55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2(1)(5) 
55324  การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์  

และเภสัชกรรมแผนไทย(1)   
 

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นกัศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 (2) เป็นชุดวิชายกเว้นส าหรับผู้สมัครทีม่ีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย 

 (3)เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน 
 (4) เป็นชุดวิชายกเว้นส าหรับผู้สมัครทีม่ีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการผดุงครรภ์ไทย 

 (5) เป็นชุดวิชายกเว้นส าหรับผู้สมัครทีม่ีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย 

  (6) เป็นชุดวิชายกเว้นส าหรับผู้สมัครทีม่ีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย)  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
และสาขาวิชาขอแนะน าให้ศึกษาชุดวิชา 55301 การวิจัยส าหรับการแพทย์แผนไทย เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU-EPT) ของมหาวิทยาลัย 
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง  

2. ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาทางดา้นการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต ์หรือสูงกว่า 
โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
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   
 

 
 

 

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาตอ้งเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รหัส 50 

271 

วิชาชีพ     9     ชุดวิชา  (54 หน่วยกิต) 
55309  จรรยาวิชาชีพและกฎหมาย 55326  ประสบการณ์วิชาชพี 55330  การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย(1) 

เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย(2) 55332  เวชกรรมแผนไทย 2(1)(4) 
55323 เภสัชพฤกษศาสตร ์ 55329  นวดแผนไทย 2(1)(3) 55333  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย(1) 
55324  การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์  55334  เภสัชกรรมแผนไทย 2(1)(5) 

และเภสัชกรรมแผนไทย(1)   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
และสาขาวิชาขอแนะน าให้ศึกษาชุดวิชา 55301 การวิจัยส าหรับการแพทย์แผนไทย เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU-EPT) ของมหาวิทยาลัย 
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง  

3. ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสูงกว่า 
โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
 (3) เป็นชุดวิชายกเว้นส าหรับผู้สมัครทีม่ีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย 
 (4) เป็นชุดวิชายกเว้นส าหรับผู้สมัครทีม่ีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย 
  (5) เป็นชุดวิชายกเว้นส าหรับผู้สมัครทีม่ีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย  
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
10151  ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
วิชาแกน     1     ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย  
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  ประสบการณ์วิชาชพี 55331  เวชกรรมแผนไทย 1(1)(6) 

เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย(3) 55332  เวชกรรมแผนไทย 2(1)(6) 
55323  เภสัชพฤกษศาสตร ์ 55327  ผดุงครรภ์แผนไทย(1)(4) 55333  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย(1) 
  55334  เภสัชกรรมแผนไทย 2(1)(5) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสร ี
การลงทะเบยีนเรยีนชุดวิชาเลือกเสร ีนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปรญิญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
และสาขาวิชาขอแนะน าให้ศึกษาชุดวิชา 55301 การวิจัยส าหรับการแพทย์แผนไทย เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU-EPT) ของมหาวิทยาลัย 
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง  
 

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นกัศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2) เป็นชุดวิชายกเว้นส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย 

 (3) เป็นชุดวิชาที่นกัศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน 

 (4) เป็นชุดวิชายกเว้นส าหรับผู้สมัครทีม่ีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการผดุงครรภ์ไทย 
 (5) เป็นชุดวิชายกเว้นส าหรับผู้สมัครทีม่ีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย 

  (6) เป็นชุดวิชายกเว้นส าหรับผู้สมัครทีม่ีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รหัส 50 

273 

4.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไมใ่ช่ทางการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทย-
ประยุกต ์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสูงกว่า 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  

วิชาแกน     3     ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 
50102  วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 55302  วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 55322  ร่างกายมนุษย์(1) 

วิชาชีพ     15     ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 
55303  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 55324  การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์ 55329  นวดแผนไทย 2(1)(2) 

การแพทย์  และเภสัชกรรมแผนไทย(1) 55330  การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย(1) 
55305  ธรรมานามัย 55325  นวดแผนไทย 1(1)(2) 55331  เวชกรรมแผนไทย 1(1)(6) 
55309  จรรยาวิชาชีพและกฎหมาย 55326  ประสบการณ์วิชาชพี 55332  เวชกรรมแผนไทย 2(1)(6) 

เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย  การแพทย์แผนไทย(3) 55333  การฝึกปฏิบัติเวชกรรม 
55323  เภสัชพฤกษศาสตร ์ 55327  ผดุงครรภ์แผนไทย(1)(4) แผนไทย(1) 
 55328  เภสัชกรรมแผนไทย 1(1)(5) 55334  เภสัชกรรมแผนไทย 2(1)(5) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ   (1) เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

     (2) เป็นชุดวิชายกเว้นส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย 

   (3) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

   (4) เป็นชุดวิชายกเว้นส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการผดุงครรภ์ไทย 
   (5) เป็นชดุวิชายกเว้นส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย 

    (6) เป็นชุดวิชายกเว้นส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย  
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การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนือ้หาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
และสาขาวิชาขอแนะน าให้ศึกษาชุดวิชา 55301 การวิจัยส าหรับการแพทย์แผนไทย เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU-EPT) ของมหาวิทยาลัย 
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รหัส 50514   

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
Bachelor of Science (Occupational Health  B.Sc.  (Occupational Health and 
and Safety) Safety) 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
รหัส 50 

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
รหัส 50514 

 
 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ 
3. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) หรือ 
4. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) หรือ 
5. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 
6. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม-

ศาสตร์ หรือ 
7. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือ 
8. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง  

2 ปี) หรือ 
9. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) 

หรือ 
10. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
11. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา 

  ช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รหัส 50514 ต้องเป็นผู้ส าเร็จ 
การศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้าง 
และรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 276–280  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 284 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 287 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514 

1.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
หรือพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

50103 สถิติและการวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  

54101  วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับ 54111  ประสบการณ์วิชาชีพอาชีว- 54114  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: 
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยและความปลอดภัย (1) การควบคุม (2) 

54102  การบริหารงานอาชีวอนามัย 54112  ระบบสุขภาพและวิทยาการ 54115  กฎหมายและมาตรฐาน 
และความปลอดภัย  ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ ด้านอาชีวอนามัยและ 

54106  พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ ความปลอดภัย ความปลอดภัย 
54109  การยศาสตร ์ 54113  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน(2)  54116  เทคโนโลยีความปลอดภัย 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU-EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง 

 
 
 

 
หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

(2) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ควรศึกษาชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  
 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม  
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2. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 50103 สถิติและการวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)  

54102  การบริหารงานอาชีวอนามัย 54112  ระบบสุขภาพและวิทยาการ 54114  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: 
และความปลอดภัย ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ การควบคุม(2) 

54106  พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ ความปลอดภัย 54115  กฎหมายและมาตรฐาน 
54109  การยศาสตร ์ 54113  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: ด้านอาชีวอนามัยและ 
54111  ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย การประเมิน(2) ความปลอดภัย 

และความปลอดภัย(1) 54116  เทคโนโลยีความปลอดภัย 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU-EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง 

3. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา 
โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 
 
 

 
หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

(2) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ควรศึกษาชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  
 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม  
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151 ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 50103 สถิติและการวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  

54101  วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับ 54111  ประสบการณ์วิชาชีพอาชีว- 54114  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: 
งานอาชีวอนามัยและ อนามัยและความปลอดภัย (1) การควบคุม (2) 
ความปลอดภัย 54112  ระบบสุขภาพและวิทยาการ 54115  กฎหมายและมาตรฐานด้าน 

54102  การบริหารงานอาชีวอนามัย ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ อาชีวอนามัยและความ 
และความปลอดภัย ความปลอดภัย ปลอดภัย 

54106  พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 54113  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: 54116  เทคโนโลยีความปลอดภัย 
54109  การยศาสตร ์ การประเมิน (2)  

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU-EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง 

4.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง  
2 ป)ี หรือแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (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  สถิติและการวิจัยส าหรับ 54117  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
50102  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 54118  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (3) 

หมายเหตุ   (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
(2) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ควรศึกษาชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  

 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม 

(3) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
54101  วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับ 54111  ประสบการณ์วิชาชีพอาชีว- 54114  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: 

งานอาชีวอนามัยและ อนามัยและความปลอดภัย (1) การควบคุม (2) 
ความปลอดภัย 54112  ระบบสุขภาพและวิทยาการ 54115  กฎหมายและมาตรฐานด้าน 

54102  การบริหารงานอาชีวอนามัย ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ อาชีวอนามัยและความ 
และความปลอดภัย ความปลอดภัย ปลอดภัย 

54106  พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 54113  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: 54116  เทคโนโลยีความปลอดภัย 
54109  การยศาสตร ์ การประเมิน (2)  

 นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU-EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง 

5. ส าเร็จการศึกษา  ปวส.  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 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  สถิติและการวิจัยส าหรับ 54117  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
50102  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 54118  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (3) 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
(2) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ควรศึกษาชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  

 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม 
(3) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
54101  วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับ 54111  ประสบการณ์วิชาชีพอาชีว- 54114  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: 

งานอาชีวอนามัยและ อนามัยและความปลอดภัย (1) การควบคุม (2) 
ความปลอดภัย 54112  ระบบสุขภาพและวิทยาการ 54115  กฎหมายและมาตรฐานด้าน 

54102  การบริหารงานอาชีวอนามัย ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ อาชีวอนามัยและความ 
และความปลอดภัย ความปลอดภัย ปลอดภัย 

54106  พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 54113  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: 54116  เทคโนโลยีความปลอดภัย 
54109  การยศาสตร ์ การประเมิน (2)  

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างของหลักสูตรแล้ว นักศึกษาต้องศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ 

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนและค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก 

ชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร   สามารถดูเ พ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. ที่  

http://healthsci.stou.ac.th   

ทั้งนี้ในการส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องสอบผ่านตามโครงสร้างหลักสูตร และการปรับพื้นฐาน ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ( Sukhothai 

Thammathirat Open University English Proficiency Test: STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย หรือน า

ผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง 

 

 

 

 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
(2) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ควรศึกษาชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  

 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม  
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนีย-
บัตรอื่นที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้น ป.ผู้ช่วยพยาบาล) (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.1) 

10151 ไทยศึกษา 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

1,100 บาท 
1,200 บาท 

 
1,100 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

2)  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์ 
หรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
การแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ ที่ไม่ใช่
สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.2 ถึง 2.6) 

10152 ไทยกับสังคมโลก 
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 

 

1,200 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

3)  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ชั้น 2 (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.7) 

10152 ไทยกับสังคมโลก 
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 

 

1,200 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

4)  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือเทียบเคียง หรือสูงกว่า (คุณสมบัติผูส้มัครข้อ 2.8) 
10151 ไทยศึกษา 
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 
52303 สุขศึกษาและการประชาสมัพันธ์งาน

สาธารณสุข 
 

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

5)  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือสูงกว่า (คุณสมบัติผูส้มัครข้อ 2.9) 
10151 ไทยศึกษา 
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

6)  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ (คุณสมบัตผิู้สมคัรข้อ 2.10) 
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 
52303 สุขศึกษาและการประชาสมัพันธ์งาน

สาธารณสุข  

1,200 บาท 
1,100 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
    

7)  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสูงกว่า หรือปริญญาตรีทางแพทย์แผนไทย หรือ
เทียบเคียง หรือสูงกว่า (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.11 และ 2.12) 

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 
52303 สุขศึกษาและการประชาสมัพันธ์งาน

สาธารณสุข  

1,200 บาท 
1,100 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
    

8)  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญา หรืออนุปริญญาทางการพยาบาล 
หรือปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่า และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือปริญญาตรี
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสูงกว่า (คุณสมบัติผูส้มัครข้อ 2.13) 

10151 ไทยศึกษา 

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 
52303 สุขศึกษาและการประชาสมัพันธ์งาน 
 สาธารณสุข  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,200 บาท 

  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  รหัส 50424 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร ์หรือสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
10103 ทักษะชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับ 
 การแพทย์แผนไทย  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท 

  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

2)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
หรือสูงกว่า 

55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 
55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับ 
 การแพทย์แผนไทย 
55322 ร่างกายมนุษย ์ 

1,400 บาท 
1,100 บาท 

 
2,600 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

3)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสูงกว่า 
55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 
55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์ 
55331 เวชกรรมแผนไทย 1  

1,400 บาท 
1,100 บาท 
6,800 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

4)  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์- 
แผนไทยประยุกต์ หรือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสูงกว่า 

55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 
55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับ 
 การแพทย์แผนไทย 
55322 ร่างกายมนุษย ์ 

1,400 บาท 
1,100 บาท 

 
2,600 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) หรือพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 

10151 ไทยศึกษา 
54101 วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชีวอนามัย 
 และความปลอดภัย 
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

1,100 บาท 
1,200 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

2)  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ 
10151 ไทยศึกษา 
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย  

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

3)  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา 
10151 ไทยศึกษา 
54101 วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชีวอนามัย 
 และความปลอดภัย 
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

1,100 บาท 
1,200 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

4)  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร ์(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 
2 ป)ี หรือแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

54101 วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชีวอนามัย 
 และความปลอดภัย 
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

1,200 บาท 
1,200 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

5)  ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมหรอืเทียบเท่า 
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

54101 วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชีวอนามัย 
 และความปลอดภัย 
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

1,200 บาท 
1,200 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

 

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รหัส 50 

285 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50184 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1) ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.1-2.2) 

10103 ทักษะชีวิต(1) 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,800 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย  

2) ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน ประกาศนียบัตร
หรืออนุปริญญาทางการแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุข -
ศาสตร์ แต่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.3-2.7) 

10151 ไทยศึกษา 
50103 สถิติและการวิจยัส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

1,100 บาท 
1,400 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

3) ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 2 
หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางเวชกิจฉุกเฉินหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟู (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.8) 

10151 ไทยศึกษา 
50103 สถิติและการวิจยัส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

1,100 บาท 
1,400 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   (1) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ปวท. และ ปวส. ไม่ต้องศึกษาชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต ดังนั้นในการลงทะเบียนเรียนให้เลือกชุดวิชาอื่น   

 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดให้ส าหรับผู้มีวุฒิ ปวท. และ ปวส. โดยดูจากโครงสร้างหลักสูตรหน้า 255 ประกอบกับ 

 ตารางสอบไล่หน้า 477-484 และอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระในหน้า 448-463 

 ทั้งนี้ควรตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน  เนื่องจาก 

 มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน  
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50184  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

4) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรหีรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ หรือเทียบเคียง 
(คุณสมบัตผิู้สมัครข้อ 2.9)  

10151 ไทยศึกษา 
50103 สถิติและการวิจยัส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

1,100 บาท 
1,400 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

5) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรหีรือสูงกว่าปริญญาตรดี้านวิทยาศาสตร์ (คุณสมบัติผูส้มัครข้อ 2.10) 
10151 ไทยศึกษา 
50103 สถิติและการวิจยัส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

1,100 บาท 
1,400 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

6) ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ (คุณสมบัตผิู้สมคัรข้อ 2.11) 
10151 ไทยศึกษา 
50103 สถิติและการวิจยัส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

1,100 บาท 
1,400 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

7) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ปริญญาตรีด้านแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.12 และ 2.13) 

10151 ไทยศึกษา 
50103 สถิติและการวิจยัส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

1,100 บาท 
1,400 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

8) ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญา หรืออนุปริญญาทางการพยาบาล 
หรือปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่าและมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือปริญญาตรี 
หรือสูงกว่าปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.14) 

10151 ไทยศึกษา 
50103 สถิติและการวิจยัส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

1,100 บาท 
1,400 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร  
4 ปี) หรือพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 

50103 สถิติและการวิจยัส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร ์
54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้าน 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

1,400 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท 

  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
    

2) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรวิีศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ 
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
50103 สถิติและการวิจยัส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้าน 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

1,800 บาท 
1,400 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
    

3) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรวิีทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา 

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
50103 สถิติและการวิจยัส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้าน 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

1,800 บาท 
1,400 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
    

4) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรสีาธารณสุขศาสตร ์(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 
2 ป)ี หรือแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  

1,000 บาท 
 

1,800 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า  

5) ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  

1,000 บาท 
 

1,800 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า  
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7)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  รหัส 60 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60  เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้กับบุคคลทั่วไปให้เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้าน
ทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งระดับจุลภาคและมหภาค ซึ่งจะน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เปดิสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 2 วิชาเอก ดังนี ้
1. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134 
2. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพื่อให้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในด้านทฤษฎีและการน าไปประยุกต์ใช้ 
2) เพื่อให้มีทักษะในการอธิบาย วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก 
3) เพื่อให้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4) เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม 
5) เพื่อให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวง ทบวง 
กรม กองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ในหน่วยงานเอกชนที่มีความต้องการนักเศรษฐศาสตร์  เช่น ธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจต่างๆ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์  รหัส 60134 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ศ.บ. 
Bachelor of Economics  B.Econ. 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
รหัส 60 

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์  
รหัส 60134 
 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหน่ึง ดังนี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่
สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส า เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท .) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
หรือปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่ง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง 

   

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 290–296  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 305–306  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 308–309  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์  รหัส 60134 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม. 6 หรือเทียบเท่ำ  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ปี) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
            และสิ่งแวดล้อมพ่ือชีวิต 10164  สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
- และเลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10131  สังคมมนุษย ์ 10152  ไทยกับสังคมโลก  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     5     ชุดวิชำ (30 หน่วยกิต) 
- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 60227  ประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจ 60228  คณิตเศรษฐศาสตร์และ 
           และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ์           สถิติเศรษฐศาสตร ์
  60341  ไทยในเศรษฐกิจโลก 
- และเลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
30201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 30206  กฎหมายธุรกิจและ 30208  การบัญชีการเงินและ 
          การบริหาร           การภาษีอากร           การบัญชีเพื่อการจัดการ 
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วิชำเฉพำะด้ำน     10     ชุดวิชำ (60 หน่วยกิต) 
60323  เศรษฐศาสตร์วิเคราะห ์ 60434  วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 60499  ประสบการณ์วิชาชีพ 
60340  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สารสนเทศส าหรับการศึกษา เศรษฐศาสตร(์1) 
60370  เศรษฐศาสตร์เกษตร  เศรษฐศาสตร ์ 61401  การวิเคราะหโ์ครงการและ 
          ทรัพยากรธรรมชาติและ 60474  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม แผนงาน 
          สิ่งแวดล้อม           เทคโนโลยี และความจ าเริญ 61405  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
60410  เศรษฐมิติและการประยุกต์           ทางเศรษฐกิจ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ 
60424  เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง และธุรกิจ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม และประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม 
เกษตรกรรม คหกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปี) 
 
 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  

1) ปวท. ประเภทวิชำบริหำรธรุกิจ และศิลปหัตถกรรม 
- บังคับ     3     ชุดวิชำ 

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

- และเลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
2) ปวท. ประเภทวิชำช่ำงอตุสำหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม 

- บังคับ     3     ชุดวิชำ 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 

- และเลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปน้ี 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     5     ชุดวิชำ (30 หน่วยกิต) 
- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 60227  ประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจ 60228  คณิตเศรษฐศาสตร์และ 
           และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ์           สถิติเศรษฐศาสตร ์
  60341  ไทยในเศรษฐกิจโลก 
- และเลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
30201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 30206  กฎหมายธุรกิจและการ 30208  การบัญชีการเงินและ 
          การบริหาร           ภาษีอากร           การบัญชีเพื่อการจัดการ 
วิชำเฉพำะด้ำน     8     ชุดวิชำ (48 หน่วยกิต) 
- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
60323  เศรษฐศาสตร์วิเคราะห ์ 60434  วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 60499  ประสบการณ์วิชาชีพ 
60410  เศรษฐมิติและการประยุกต์           สารสนเทศส าหรับการศึกษา เศรษฐศาสตร(์1) 
           เศรษฐศาสตร ์  
- และเลือก     4     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
60340  เศรษฐศาสตร์ระหว่าง 60424  เศรษฐศาสตร์การเงินและ 61401  การวิเคราะหโ์ครงการและ 

ประเทศ การคลัง           แผนงาน 
60370  เศรษฐศาสตร์เกษตร 60474  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 61405  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
          ทรัพยากรธรรมชาติและ           เทคโนโลยี และความจ าเริญ           มนุษย์และจริยธรรมทาง 
          สิ่งแวดล้อม           ทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจและธุรกิจ 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอั งกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

3. ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำ หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปี) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

1) ปวส. หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม หรือบริหำรธุรกิจ อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
ศิลปกรรม 

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
2) ปวส. หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม 

ประมง และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     5     ชุดวิชำ (30 หน่วยกิต) 
- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 60227  ประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจ 60228  คณิตเศรษฐศาสตร์และ 
           และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ์           สถิติเศรษฐศาสตร ์
  60341  ไทยในเศรษฐกิจโลก 
- และเลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
30201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 30206  กฎหมายธุรกิจและ 30208  การบัญชีการเงินและ 
          การบริหาร           การภาษีอากร           การบัญชีเพื่อการจัดการ 
วิชำเฉพำะด้ำน     8     ชุดวิชำ (48 หน่วยกิต) 
- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
60323  เศรษฐศาสตร์วิเคราะห ์ 60434  วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 60499  ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์(1) 
60410  เศรษฐมิติและการประยุกต์ สารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร ์
- และเลือก     4     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
60340  เศรษฐศาสตร์ระหว่าง 60424  เศรษฐศาสตร์การเงินและ 61401  การวิเคราะหโ์ครงการและ 

ประเทศ การคลัง แผนงาน 
60370  เศรษฐศาสตร์เกษตร 60474  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 61405  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
          ทรัพยากรธรรมชาต ิ           เทคโนโลยี และความจ าเริญ           มนุษย์และจริยธรรม 
          และสิ่งแวดล้อม           ทางเศรษฐกิจ           ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรีเลือก 
เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60 

295 

4. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชัน้ใดชั้นหนึ่ง  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  

วิชำแกน     5     ชุดวิชำ (30 หน่วยกิต) 
- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 60227  ประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจ 60228  คณิตเศรษฐศาสตร์และ 
           และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ์           สถิติเศรษฐศาสตร ์
  60341  ไทยในเศรษฐกิจโลก 
- และเลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
30201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 30206  กฎหมายธุรกิจและการ 30208  การบัญชีการเงินและ 
          การบริหาร           ภาษีอากร           การบัญชีเพื่อการจัดการ 
วิชำเฉพำะด้ำน     8     ชุดวิชำ (48 หน่วยกิต) 
- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
60323  เศรษฐศาสตร์วิเคราะห ์ 60434  วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 60499  ประสบการณ์วิชาชีพ 
60410  เศรษฐมิติและการประยุกต์           สารสนเทศส าหรับการศึกษา เศรษฐศาสตร(์1) 
           เศรษฐศาสตร ์  
- และเลือก     4     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
60340  เศรษฐศาสตร์ระหว่าง 60424  เศรษฐศาสตร์การเงินและ 61401  การวิเคราะหโ์ครงการและ 

ประเทศ การคลัง แผนงาน 
60370  เศรษฐศาสตร์เกษตร 60474  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 61405  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
          ทรัพยากรธรรมชาต ิ           เทคโนโลยี และความจ าเริญ           มนุษย์และจริยธรรม 
          และสิ่งแวดล้อม           ทางเศรษฐกิจ           ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
 
 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  รหัส 60124 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ศ.บ. 
Bachelor of Economics  B.Econ. 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
รหัส 60 

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
รหัส 60124 
 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหน่ึง ดังนี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่
สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้นการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย 
การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ 
การบริหารงานบุคคล หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์
หรือบริหารธุรกิจ หรือ 

7.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์  หรือ
บริหารธุรกิจจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 298–304  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 306–307  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 309–310  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  รหัส 60124 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึ่ง) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10164  สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
- และเลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปน้ี 
10131  สังคมมนุษย ์ 10152  ไทยกับสังคมโลก  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     5     ชุดวิชำ (30 หน่วยกิต) 
- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 60227  ประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจ 60228  คณิตเศรษฐศาสตร์และ 
           และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ์           สถิติเศรษฐศาสตร ์
  60341  ไทยในเศรษฐกิจโลก 
- และเลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
30201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 30206  กฎหมายธุรกิจและการ 30208  การบัญชีการเงินและ 
          การบริหาร           ภาษีอากร           การบัญชีเพื่อการจัดการ 
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วิชำเฉพำะด้ำน     10     ชุดวิชำ (60 หน่วยกิต) 
- บังคับ     7     ชุดวิชำ 
60410  เศรษฐมิติและการประยุกต์ 60499  ประสบการณ์วิชาชีพ 61405  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
60434  วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี           เศรษฐศาสตร(์1)           และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ 
          สารสนเทศส าหรับการศึกษา 61401  การวิเคราะหโ์ครงการและ และธุรกิจ 
          เศรษฐศาสตร ์           แผนงาน 61407  เศรษฐศาสตร์การผลติและ 
60482  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ           การจัดการการตลาด 
- และเลือก     3     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
32332  การจัดการความเสีย่งและ 32450  ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32475  การตลาดระหว่างประเทศและ 
          หลักการประกันภยั           การตลาดระหว่างประเทศ           การตลาดโลก 
32334  ระบบสารสนเทศและ 32457  การลงทุนและการวเิคราะห ์ 60424  เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง 
          การวิจัยการตลาด           หลักทรัพย์ 61408  เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง 
            และโลจสิติกส ์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำบริหำรธุรกิจทุกสำขำวิชำ ยกเว้นกำรโรงแรมและ 
กำรท่องเที่ยว ธุรกิจบริกำร และภำษำธุรกิจ  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปี) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  

- บงัคับ     3     ชุดวิชำ 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
- และเลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     5     ชุดวิชำ (30 หน่วยกิต) 
- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 60227  ประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจ 60228  คณิตเศรษฐศาสตร์และ 
           และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ์           สถิติเศรษฐศาสตร ์
  60341  ไทยในเศรษฐกิจโลก 
- และเลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
30201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 30206  กฎหมายธุรกิจและการ 30208  การบัญชีการเงินและ 
          การบริหาร           ภาษีอากร           การบัญชีเพื่อการจัดการ 
วิชำเฉพำะด้ำน     8     ชุดวิชำ (48 หน่วยกิต) 
- บังคับ     7     ชุดวิชำ 
60410  เศรษฐมิติและการประยุกต์ 60482  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ 61405  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และ 
60434  วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี           การเงินธุรกิจ           จริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 
          สารสนเทศส าหรับการศึกษา 60499  ประสบการณ์วิชาชีพ 61407  เศรษฐศาสตร์การผลติและ 
          เศรษฐศาสตร ์           เศรษฐศาสตร(์1)           การจัดการการตลาด 
 61401  การวิเคราะหโ์ครงการและแผนงาน  

 
 
 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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- และเลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
32332  การจัดการความเสีย่งและ 32450  ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32475  การตลาดระหว่างประเทศและ 
          หลักการประกันภยั           การตลาดระหว่างประเทศ           การตลาดโลก 
32334  ระบบสารสนเทศและการวิจัย 32457  การลงทุนและการวเิคราะห ์ 60424  เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง 
          การตลาด           หลักทรัพย์ 61408  เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง 
            และโลจสิติกส ์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

3.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำในสำขำกำรบัญชี กำรตลำด กำรเลขำนุกำร กำรจัดกำร กำรขำย  
กำรโฆษณำ กำรเงินและกำรธนำคำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และกำรบริหำรงำนบุคคล หรืออนุปริญญำหรือ
เทียบเท่ำทำงเศรษฐศำสตร์ หรือบริหำรธุรกิจ  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     5     ชุดวิชำ (30 หน่วยกิต) 
- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 60227  ประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจ 60228  คณิตเศรษฐศาสตร์และ 
           และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ์           สถิติเศรษฐศาสตร ์
  60341  ไทยในเศรษฐกิจโลก 
- และเลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
30201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 30206  กฎหมายธุรกิจและการ 30208  การบัญชีการเงินและ 
          การบริหาร           ภาษีอากร           การบัญชีเพื่อการจัดการ 
วิชำเฉพำะด้ำน     6     ชุดวิชำ (36 หน่วยกิต) 
60434  วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 60499  ประสบการณ์วิชาชีพ 61405  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
          สารสนเทศส าหรับการศึกษา           เศรษฐศาสตร(์1)           และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ 
          เศรษฐศาสตร ์ 61401  การวิเคราะหโ์ครงการและ และธุรกิจ 
60482  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ           แผนงาน 61407  เศรษฐศาสตร์การผลติและ 
          การเงินธุรกิจ            การจัดการการตลาด 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

4. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชัน้ใดชั้นหนึ่งทำงเศรษฐศำสตร์ หรือบริหำรธุรกิจ  

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  

วิชำแกน     5     ชุดวิชำ 
- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 60227  ประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจ 60228  คณิตเศรษฐศาสตร์และ 
           และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ์           สถิติเศรษฐศาสตร ์
  60341  ไทยในเศรษฐกิจโลก 
- และเลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
30201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 30206  กฎหมายธุรกิจและการ 30208  การบัญชีการเงินและ 
          การบริหาร           ภาษีอากร           การบัญชีเพื่อการจัดการ 
วิชำเฉพำะด้ำน     6     ชุดวิชำ 
60434  วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 60499  ประสบการณ์วิชาชีพ 61405  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
          สารสนเทศส าหรับการศึกษา           เศรษฐศาสตร(์1)           มนุษย์และจริยธรรม 
          เศรษฐศาสตร ์ 61401  การวิเคราะหโ์ครงการและ ทางเศรษฐกิจและธรุกิจ 
60482  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ           แผนงาน 61407  เศรษฐศาสตร์การผลติและ 
          การเงินธุรกิจ            การจัดการการตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60 
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ 
10151 ไทยศึกษา 
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคดิ 
 ทางเศรษฐศาสตร ์ 

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,200 บาท 

  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ และศิลปหัตถกรรม 
10151 ไทยศึกษา 
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคดิ 
 ทางเศรษฐศาสตร ์
และเลือก 1 ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 
30206 กฎหมายธรุกิจและการภาษีอากร 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ  

1,100 บาท 
1,200 บาท 

 
 

1,000 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

3) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม 
10151 ไทยศึกษา 
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคดิ 
 ทางเศรษฐศาสตร ์
และเลือก 1 ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 
30206 กฎหมายธรุกิจและการภาษีอากร 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ  

1,100 บาท 
1,200 บาท 

 
 

1,000 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

4) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำ หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม หรือ
บริหำรธุรกิจ อุตสำหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม 

10151 ไทยศึกษา 
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคดิ 
 ทางเศรษฐศาสตร ์
และเลือก 1 ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 
30206 กฎหมายธรุกิจและการภาษีอากร 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ  

1,100 บาท 
1,200 บาท 

 
 

1,000 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

5) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำ หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม อุตสำหกรรม- 
สิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

10151 ไทยศึกษา 
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคดิ 
 ทางเศรษฐศาสตร ์
และเลือก 1 ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 
30206 กฎหมายธรุกิจและการภาษีอากร 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ  

1,100 บาท 
1,200 บาท 

 
 

1,000 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

6) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่ง 
10151 ไทยศึกษา 
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคดิ 
 ทางเศรษฐศาสตร ์ 

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,200 บาท 

  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ 
10151 ไทยศึกษา 
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคดิ 
 ทางเศรษฐศาสตร์  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,200 บาท 

  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำบริหำรธุรกิจทุกสำขำวิชำ ยกเว้นกำรโรงแรมและ 
กำรท่องเที่ยว ธุรกิจบริกำร และภำษำธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคดิ 
 ทางเศรษฐศาสตร์ 
และเลอืก 1 ชุดวิชำจำกชดุวิชำตอ่ไปนี ้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
10162 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพือ่การสื่อสาร  

1,100 บาท 
1,200 บาท 

 
 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

3) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ในสำขำวิชำกำรบัญชี กำรตลำด กำรเลขำนุกำร กำรจัดกำร กำรขำย กำรโฆษณำ 
กำรเงินและกำรธนำคำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และกำรบริหำรงำนบุคคล หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 
ทำงเศรษฐศำสตร์ หรือบริหำรธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคดิ 
 ทางเศรษฐศาสตร์ 
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน  

1,100 บาท 
1,200 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

4) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งทำงเศรษฐศำสตร์ หรือบริหำรธุรกิจ 
10151 ไทยศึกษา 
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคดิ 
 ทางเศรษฐศาสตร์ 
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน  

1,100 บาท 
1,200 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60 
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
และเลือก 1 ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10131 สังคมมนุษย ์
10152 ไทยกับสังคมโลก  

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
 

1,000 บาท 
1,200 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ และศิลปหัตถกรรม 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
และเลือก 1 ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

3) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ช่ำงอุตสำหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
และเลือก 1 ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134 (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

4) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม หรือบริหำรธุรกิจ อุตสำหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย  

5) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  

1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย  

6) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่ง 
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร ์
และเลือก 1 ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 
30206 กฎหมายธรุกิจและการภาษีอากร 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
 

1,000 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
และเลอืก 1 ชุดวิชำจำกชดุวิชำตอ่ไปนี ้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 
30206 กฎหมายธรุกิจและการภาษีอากร 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ  

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
 

1,000 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. หรือเทียบเท่ำประเภทบริหำรธุรกิจทุกสำขำวิชำ ยกเว้นกำรโรงแรมและ 
กำรท่องเที่ยว ธุรกิจบริกำร และภำษำธุรกิจ 

10121 อารยธรรมมนุษย์ 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
และเลอืก 1 ชุดวิชำจำกชดุวิชำตอ่ไปนี ้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

3) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ในสำขำวิชำกำรบัญชี กำรตลำด กำรเลขำนุกำร กำรจัดกำร กำรขำย กำรโฆษณำ 
กำรเงินและกำรธนำคำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และกำรบริหำรงำนบุคคล หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำทำง
เศรษฐศำสตร์ หรือบริหำรธุรกิจ  

10121 อารยธรรมมนุษย์ 
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
และเลอืก 1 ชุดวิชำจำกชดุวิชำตอ่ไปนี ้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 
30206 กฎหมายธรุกิจและการภาษีอากร 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ  

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,000 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

4) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งทำงเศรษฐศำสตร์ หรือบริหำรธุรกิจ 
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร ์
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการ 
 การตลาด  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  
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8)  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  รหสั 70 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70  มุ่งให้การศึกษาผู้สนใจและผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แลว้เพื่อน าความรูไ้ปพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ/หรือการพัฒนางานอาชีพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ องค์ความรู้ใน
หลักสูตรของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ทั้งในวิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ และวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และ
ครอบครัว สามารถน าไปใช้ประยุกต์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับสมาชิกครอบครัวทุกรุ่นวัย
และยังส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรวม สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีใน
หลักสูตรต่างๆ ดังนี ้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหาร โภชนาการและ 
การประยุกต์ รหัส 70314 มุ่งให้ความรู้ในด้านโภชนาการที่สามารถน าไปใช้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทั้งในด้านการ
ประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเกี่ยวข้องกับโภชนาการมนุษย์เพื่อการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี  อาหารและ
โภชนบ าบัด ตลอดจนอาหารส าหรับกลุ่มบุคคลพิเศษ โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคใน
ด้านอาหารและโภชนาการ นอกจากนี้ยังมุ่งให้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเชิงประยุกต์ที่จะสามารถ
น าไปใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท โดยครอบคลุมเรื่องของการถนอมและการแปรรูปอาหาร กระบวนการผลิต
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภยั
ในอาหาร วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ยังให้องค์ความรู้อื่นๆ ในด้านการจัดการด้วย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของ
การประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการจัดการธุรกิจอาหารและการจัดการบริการอาหาร 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414 มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงชีวิตและเข้าใจครอบครัวในบริบทต่างๆ อีกทั้งยังมีความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยที่พัฒนาให้บุคคลมีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า คิด และวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังมุ่งให้บุคคลสามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมทั้งการท างานในวิชาชีพเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวในหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนามนุษย ์ครอบครัวและสังคม 
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้และเผยแพร่แก่ประชาชนและ

สังคม 
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านมนุษยนิเวศศาสตร์ต่อสาธารณชน โดยใช้สื่อการศึกษา

ทางไกลและสื่ออ่ืนๆ 
4. เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนที่ต้องการเพิ่มพูนวิทยฐานะ และความรู้ความสามารถทางวิชาการ ซึ่งจะน าไปสู่การ

พัฒนาวิชาชีพของตน 
5. เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยผ่านความรู้ทางมนุษยนิเวศศาสตร์ 
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ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ มีโอกาสในการเลือกเข้าสู่อาชีพที่ตนสนใจและถนัด 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับนักส่งเสริมด้านอาหารและโภชนาการใน
ชุมชน พนักงานควบคุมงานในสถานประกอบการอาหาร นักก าหนดอาหารในโรงพยาบาล ครูสอนด้านอาหารและโภชนาการ 
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจอาหาร 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว มีโอกาสในการเลือกเข้าสู่อาชีพที่ตนสนใจและถนัด ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือสังคม ในลักษณะของนักพัฒนาการเด็ก นักพัฒนาการวัยรุ่น นักพัฒนาการผู้ใหญ่ นักพัฒนาการ
ผู้สูงอายุ นักพัฒนาชุมชน นักส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัว ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย 
ผู้ให้ความรู้และที่ปรึกษาด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์  รหัส 70314 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์) วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์) 
Bachelor of Science (Food, Nutrition and  B.Sc. (Food, Nutrition and  
Applications) Applications) 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  
รหัส 70 

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและ
โภชนาการ 
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและ 
การประยุกต์  
รหัส 70314 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร 
หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ  

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
และได้รับการเทียบโอนผลการศึกษาซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ 

7.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่า จากสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  

หมายเหตุ   สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์คาดว่าจะเปิดรับสมัครผู้ที่มีวุฒิอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่มี  

วุฒิการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและโภชนาการ และการถนอมและ  

แปรรูปอาหาร ในปีการศึกษา 2561 โปรดติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ http://www.stou.ac.th   

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 314–315  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 319 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 320 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ 
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     3     ชุดวิชำ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151 ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
- เลอืก     1     ชุดวิชำในกลุ่มวชิำสังคมศำสตรต์่อไปนี ้
10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก   
- และเลอืก     1     ชุดวชิำในกลุม่วิชำมนุษยศำสตร์ตอ่ไปนี ้
10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     2     ชุดวิชำ (12 หน่วยกิต) 
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ 71202 โภชนาการมนุษย ์  
วิชำเฉพำะด้ำน     13     ชุดวิชำ (78 หน่วยกิต) 
- บังคับ     9     ชุดวิชำ 
71100 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรบั 71206 พฤติกรรมผูบ้ริโภคและ 71411 อาหารและโภชนบ าบัด 
         งานอาหารและโภชนาการ          การคุ้มครองด้านอาหารและ 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โภชนาการ โภชนาการและการประยุกต(์1) 

การอาหารเบื้องต้น 71312 สถิติพื้นฐานและการประยกุต์ 71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร 
71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร ในงานอาหารและโภชนาการ และร้านอาหาร 
 71313 การจัดการสุขลักษณะและ  
 ความปลอดภัยอาหาร  

 
 
หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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- และเลือก     4     ชุดวิชำ จำกกลุ่มวิชำใดกลุ่มวิชำหน่ึงต่อไปน้ี 
  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีทำงอำหำร 
71205 เคมีและจุลชีววิทยาของ 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ 71314 การพัฒนาผลติภณัฑ์อาหาร 

 อาหาร(1)          แปรรูปอาหาร 71414 การควบคุมคุณภาพและการ 
  ประกันคณุภาพอาหาร 

  กลุ่มวิชำโภชนำกำร 
- บังคับ     3     ชุดวิชำ 

71207 หลักการและการประยุกต ์ 71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทาง 71317 โภชนาการกับการออกก าลังกาย 
         วิธีประเมินทางโภชนาการ(1)          โภชนาการ          เพื่อสุขภาพและการควบคมุน้ าหนัก 

- และเลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปน้ี 
71315 การจัดการทางอาหารและ 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน  
         โภชนาการในผู้สูงอาย ุ   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก.  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข.  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค.  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง.  ชุดวิชาหรือรายวิชาทีส่ภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ.  ชุดวิชาหรือรายวิชาทีม่ีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีม่ีการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว  รหัส 70414 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว) ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว) 
Bachelor of Arts (Human and Family   B.A. (Human and Family Development) 
Development)  

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  
รหัส 70 

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และ
ครอบครัว  
รหัส 70414 

 
 
 
 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร 
หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง-
ศึกษาธิการรับรอง 

   

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 317–318  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 319 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 320 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151 ไทยศึกษา 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
- และเลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปน้ี 
10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     2     ชุดวิชำ (12 หน่วยกิต) 
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ 71202 โภชนาการมนุษย ์  
วิชำเฉพำะด้ำน     14     ชุดวิชำ (84 หน่วยกิต) 
- บังคับ     13     ชุดวิชำ 
72101 จิตวิทยาเพื่อการด ารงชีวิต 72205 สถิติและการวิจัยด้าน 72304 สวัสดิการสังคมและการจดัการ 
72201 ครอบครัวศึกษา พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว บริการส าหรับครอบครัว 
72202 พัฒนาการวัยเด็ก 72301 พัฒนาการวัยรุ่น 72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน 
72203 การจัดการทรัพยากร 72302 นโยบายและกฎหมาย 72401 ระบบครอบครัวไทยและ 

ครอบครัวและชุมชน เกี่ยวกับครอบครัว ความหลากหลายในสังคมโลก 
เพื่อคุณภาพชีวิต 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และ 72402 ประสบการณ์วิชาชีพ 

72204 เศรษฐกิจครอบครัว ผู้สูงอาย ุ พัฒนาการมนุษย์และ 
  ครอบครัว (1) 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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- และเลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปน้ี 
11301  ภาษาอังกฤษส าหรับ 30201  ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับ 32304  การจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

นักธุรกิจ การบริหาร 32403  พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 
15337  การสื่อสารกับการพัฒนา 32302  การจดัการการตลาด 33412 การวางแผนทรัพยากรมนษุย์ 

   
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสร ี

การลงทะเบยีนเรยีนชุดวิชาเลือกเสร ีนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอยา่งใดดังต่อไปนี ้

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ า้ซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลกัสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัตแิละทักษะพื้นฐานไวโ้ดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัตไิม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบตัิหรอืตามที่สภาวิชาชีพหรือสภาองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลกัสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจดัส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลยั หรือทีเ่ว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสตูรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวชิาเลือกเสร ี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70 

319 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  ภาคต้น 
ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ 

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 
10151 ไทยศึกษา 
เลือก 1 ชดุวิชำจำกกลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ ดังนี ้
10131 สังคมมนุษย์ 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
และเลอืก 1 ชุดวิชำจำกกลุ่มวชิำมนุษยศำสตร์ ดังนี ้
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย์ 
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

1,100 บาท 
 

1,100 บาท 
1,200 บาท 

 
1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (60) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 
10103 ทักษะชีวิต 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพือ่ชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  
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สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ 

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพือ่ชีวิต 
71100 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหาร 
 และโภชนาการ  

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
    

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (60) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
72101 จิตวิทยาเพื่อการด ารงชวีิต 
และเลอืก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวชิำตอ่ไปนี ้
10131 สังคมมนุษย์ 
10152 ไทยกับสังคมโลก  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท 
1,200 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  
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9)  สาขาวิชารัฐศาสตร์  รหัส 80 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80  มุ่งให้การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์  โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมและ 
การพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครอง การเมืองการปกครองไทยและต่างประเทศ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 2 แขนงวิชา ดังนี ้
1. แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รหัส 80414 เน้นความรู้ด้านการเมืองการปกครอง ซึ่งผู้เรียนสามารถน าความรู้ไป

ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและทันต่อเหตุการณ์ของบ้านเมือง 
2. แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางปฏิบัติ 
วัตถุประสงคข์องการเปิดสอน 
1. แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รหัส 80414 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครองให้กับข้าราชการ/พนักงานของรัฐทาง

การเมืองการปกครอง พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชนท่ัวไป 
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่มีความรู้พื้นฐานอย่างดีเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และมีความสามารถใน  

การน าไปใช้ในการพัฒนาการเมืองไทยต่อไป 
1.3 เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศในทาง

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
2. แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจทางวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้กับข้าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชนท่ัวไป 
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีความรู้พื้นฐานท่ีดีเกี่ยวกับสังคมไทยและ

สังคมโลก และมีความสามารถในการใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2.3 เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐใน

ต าแหน่งปลัดอ าเภอ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้า ที่บุคคล ต ารวจ 
นักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และองค์กรอิสระ 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สามารถประกอบอาชีพได้ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่  
การทูต กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บุคคลในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ตลอดจนองค์กร
อิสระต่างๆ  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง  รหัส 80414 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) ร.บ. (การเมืองการปกครอง) 
Bachelor of Political Science (Politics and  B.Pol.Sc. (Politics and Government) 
Government)  

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชารัฐศาสตร์  
รหัส 80 

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 
รหัส 80414 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ

เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาค
การศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ 
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม 
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือ 
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุก
ประเภทวิชา หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส .) ทุก
ประเภทวิชา หรือ 

7.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ 
8.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 323–325  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 331–332  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 334–335  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รหัส 80414 

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 (114–138 หน่วยกิต)  
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     5     ชุดวิชำ (30 หน่วยกิต) 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
10131  สังคมมนุษย ์   
2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำช่ำงอุตสหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     4     ชุดวิชำ (24 หน่วยกิต) 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10131 สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
10121  อารยธรรมมนุษย ์   
3) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     4     ชุดวิชำ (24 หน่วยกิต) 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
4) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ศิลปกรรม 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121 อารยธรรมมนุษย ์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151 ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
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5) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121 อารยธรรมมนุษย ์ 10131 สังคมมนุษย ์ 10151 ไทยศึกษา 
6) ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     2     ชุดวิชำ ( 12 หน่วยกิต) 
10131 สังคมมนุษย ์ 10151 ไทยศึกษา 
7) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำ 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     1     ชุดวิชำ ( 6 หน่วยกิต) 
10151 ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     6     ชุดวิชำ (12 หน่วยกิต) 
80102  หลักพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์ 80212  หลักพ้ืนฐานทางรัฐประศาสน- 82201  หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ 
80111  หลักพ้ืนฐานการเมือง ศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ระหว่างประเทศ 

การปกครองไทย 80410  ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์(1) 82202  การเมืองเปรียบเทียบ 
วิชำเฉพำะด้ำน     11     ชุดวิชำ (66 หน่วยกิต) 
- บังคับ     8     ชุดวิชำ 

33207  เศษฐศาสตร์และการคลัง 81314  หลักเบื้องต้นของการวิจัยทาง 83202  ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย 
สาธารณะ รัฐศาสตร ์ ส าหรับนักรัฐศาสตร ์

80205  พ้ืนฐานทางสังคมและ 82426  การเมืองการปกครองในยุโรป 83203  ประชาธิปไตยและ 
วัฒนธรรมของการเมืองไทย และอเมริกา กระบวนการพัฒนา 

81310  ปรัชญาการเมือง 83201  การเมืองการปกครองท้องถิ่น ประชาธิปไตย 
- เลือก 3 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำตอ่ไปน้ี 
33421  หลักการบริหารท้องถิ่น 80204  เศรษฐกิจกับการเมอืงไทย 82321  การเมืองการปกครองของประเทศ 
33422  การบริหารการพัฒนาเมอืงและ 81311  หลักและวธิีการศึกษาทาง ในเอเชีย 

ชนบท  รัฐศาสตร์ 82327  อาเซียนเบื้องต้น 
33447  การจัดบริการสาธารณะของ 81427  กฎหมายอาญา ส าหรับ 82428  ประชาคมอาเซียนในกิจการ 

ท้องถิ่น  รัฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ 
80202  สถาบันและกระบวนการทาง 81428  กฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา 

การเมืองไทย  และพยานหลกัฐานส าหรับรัฐศาสตร์ 
   

 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอั งกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบัน-การศึกษาอื่นมาแสดง   

 
 
 

ค าแนะน า  1.  ส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อท าหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม 
หรือจราจร ควรลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์ ทั้งสองชุดวิชาดังกล่าวมีเนื้อหา
ครอบคลุมกฎหมายไทย 3 วิชา คือ กฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุก
ลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการต ารวจได้พิจารณาเห็นชอบ  2 ชุดวิชา
ดังกล่าว ตามบันทึกท่ี ทม. มท 0667. 22/820 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2533 

               2.  นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่งปลัดอ าเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแนะน าให้ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา ส าหรับ
รัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์ 

               3.  ส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่งสัสดี จะต้องศึกษาแขนงวิชาการเมืองการปกครอง
เท่านั้น 

               4.  นักศึกษาท่ีประสงค์จะเรียนชุดวิชา 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ ต้องสอบผ่านชุดวิชา 
82327 อาเซียนเบื้องต้น ก่อน 

               5.  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และใช้วุฒิดังกล่าวสมัคร
เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถโอนชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์ และชุด
วิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์ มาใช้เป็นชุดวิชาเลือกใน
หมวดวิชาเฉพาะได้ทั้ง 2 ชุดวิชา และศึกษาชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะอีกเพียง 1 ชุดวิชา (จาก 3 ชุดวิชา) 
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  รหัส 80314 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
Bachelor of Political Science (International  B.Pol.Sc. (International Relations) 
Relations)  

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชารัฐศาสตร์  
รหัส 80 

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
รหัส 80314 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ

เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาค
การศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ 
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม 
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือ 
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุก
ประเภทวิชา หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส .) ทุก
ประเภทวิชา หรือ 

7.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ 
8.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่าจากสถาบนั-

อุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 327–330  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 332–333  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 335–336  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314 

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 (114–138 หน่วยกิต)  
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     5     ชุดวิชำ (30 หน่วยกิต) 
- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
10131  สังคมมนุษย ์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
- และเลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปน้ี 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 4 ชุดวิชำ (24 หน่วยกิต) 
- บังคับ     3     ชุดวิชำ   

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ 10151  ไทยศึกษา 
 สิ่งแวดลอ้มเพือ่ชีวิต  
- และเลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปน้ี  

10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
3. ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม  

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 4 ชุดวิชำ (24 หน่วยกิต) 
- บังคับ     3     ชุดวิชำ   

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131 สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
- และเลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปน้ี  

10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
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4. ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำพณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ 10151  ไทยศึกษา 
 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
5. ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และ

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131 สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
6. ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ  

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     2     ชุดวิชำ (12 หน่วยกิต) 
10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา  

7. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตร ีหรือเทียบเท่ำ 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     1     ชุดวิชำ ( 6 หน่วยกิต) 
10151 ไทยศึกษา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     6     ชุดวิชำ (36 หน่วยกิต) 

80102  หลักพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์ 80212  หลักพ้ืนฐานทางรัฐประศาสน- 82201  หลักพ้ืนฐานความสัมพันธ์ 
80111  หลักพื้นฐานการเมือง  ศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ระหว่างประเทศ 

การปกครอง 80410  ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์(1) 82202  การเมืองเปรียบเทียบ 
วิชำเฉพำะด้ำน     11     ชุดวิชำ (66 หน่วยกิต) 
- บังคับ     8     ชุดวิชำ 
82227  ความคิดทางการเมอืงและสังคม 82325  ความขัดแย้งและความร่วมมือ 82327  อาเซียนเบื้องต้น 
82322  สังคมโลก  ระหว่างประเทศ 82328  นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 
82324  เศรษฐกิจและการเมอืงระหว่าง 82326  กฎหมายระหว่างประเทศ 82427  การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก 

ประเทศ  และองค์การระหวา่งประเทศ  
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นกัศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน  
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เลือก     3     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
81314  หลักเบื้องต้นของการวิจยั 82321  การเมืองการปกครองของ 82426  การเมืองการปกครองในยุโรป 

ทางรัฐศาสตร ์  ประเทศในเอเชีย และอเมริกา 
81427  กฎหมายอาญาส าหรับ 82423  การเมืองระหว่างประเทศ 82428  ประชาคมอาเซียนในกิจการ 

รัฐศาสตร ์  ในเอเชีย ระหว่างประเทศ 
81428  กฎหมายวิธีพิจารณาความ 82425  ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร ์ 82429  การระหว่างประเทศของไทย 

อาญาและพยานหลักฐาน  ในการพัฒนา  
ส าหรับรัฐศาสตร ์   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบัน-การศึกษาอื่นมาแสดง   
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ค าแนะน า  1.  ส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อท าหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม 
หรือจราจร ควรลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์ ทั้งสองชุดวิชาดังกล่าวมีเนื้อหา
ครอบคลุมกฎหมายไทย 3 วิชา คือ กฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุก
ลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการต ารวจได้พิจารณาเห็นชอบ  2 ชุดวิชา
ดังกล่าว ตามบันทึกท่ี ทม. มท 0667. 22/820 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2533 

               2.  นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่งปลัดอ าเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแนะน าให้ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา ส าหรับ
รัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์ 

               3.  ส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่งสัสดี จะต้องศึกษาแขนงวิชาการเมืองการปกครอง
เท่านั้น 

               4.  นักศึกษาท่ีประสงค์จะเรียนชุดวิชา 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ ต้องสอบผ่านชุดวิชา 
82327 อาเซียนเบื้องต้น ก่อน 

               5.  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และใช้วุฒิดังกล่าวสมัคร
เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถโอนชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์ และชุด
วิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์ มาใช้เป็นชุดวิชาเลือกใน
หมวดวิชาเฉพาะได้ทั้ง 2 ชุดวิชา และศึกษาชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะอีกเพียง 1 ชุดวิชา (จาก 3 ชุดวิชา) 

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80 

331 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รหัส 80414 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ  
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต  

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท 

  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม  
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์ 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย  

3) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม  
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต  

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

4) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
 และกำรสื่อสำร  

10121 อารยธรรมมนุษย ์
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ 
 การเมืองไทย 
82201 หลักพ้ืนฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

5) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม หรือบริหำรธุรกิจ อุตสำหกรรมท่องเทีย่ว ศิลปกรรม  
10121 อารยธรรมมนุษย ์
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ 
 การเมืองไทย 
82201 หลักพ้ืนฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  
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แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รหัส 80414  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

6) ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 
10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
80102 หลักพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร ์ 

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า  

7) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำ 
10151 ไทยศึกษา 
80102 หลักพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร ์
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ของการเมืองไทย  

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ  
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
และเลอืก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวชิำตอ่ไปนี ้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
10162 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพือ่การสื่อสาร  

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
 

1,100 บาท 
1,500 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า  

2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม  
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย  

3) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม  
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย  
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แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

4) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมสิ่งทอ เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยี-
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย  

5) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ อุตสำหกรรมท่องเทีย่ว ศิลปกรรม  
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย  

6) ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ  
10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
80102 หลักพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร ์ 

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า  

7) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำ  
10151 ไทยศึกษา 
80102 หลักพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร ์
82201 หลักพ้ืนฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า  
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รหัส 80414 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ  
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
80111 หลักพ้ืนฐานการเมืองการปกครองไทย  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย  

2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม  
10121 อารยธรรมมนุษย ์
80111 หลักพ้ืนฐานการเมืองการปกครองไทย 
80212 หลักพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ 
 นโยบายสาธารณะ  

1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า  
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย  
    

3) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม  
10121 อารยธรรมมนุษย ์
80111 หลักพ้ืนฐานการเมืองการปกครองไทย 
80212 หลักพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ 
 นโยบายสาธารณะ  

1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า  
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย  
    

4) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  

80111 หลักพ้ืนฐานการเมืองการปกครองไทย 
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ 
 การเมืองไทย 
80212 หลักพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ 
 นโยบายสาธารณะ  

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย  
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แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รหัส 80414  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

5) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม หรือบริหำรธุรกิจ อุตสำหกรรมท่องเทีย่ว ศิลปกรรม  
80111 หลักพ้ืนฐานการเมืองการปกครองไทย 
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ 
 การเมืองไทย 
80212 หลักพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ 
 นโยบายสาธารณะ  

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย  
    

6) ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 
80111 หลักพ้ืนฐานการเมืองการปกครองไทย 
80212 หลักพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ 
 นโยบายสาธารณะ 
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย  
   
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า  

7) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำ 
80111 หลักพ้ืนฐานการเมืองการปกครองไทย 
80212 หลักพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ 
 นโยบายสาธารณะ 
83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายส าหรับนักรัฐศาสตร ์ 

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย  
   
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า  

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ  
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
80111 หลักพ้ืนฐานการเมืองการปกครองไทย  

1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย  

2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม  
80111 หลักพ้ืนฐานการเมืองการปกครองไทย 
80212 หลักพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ 
 นโยบายสาธารณะ 
82202 การเมืองเปรียบเทียบ  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 เช้า  
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แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

3) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม  
80111 หลักพ้ืนฐานการเมืองการปกครองไทย 
80212 หลักพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ 
 นโยบายสาธารณะ 
82202 การเมืองเปรียบเทียบ  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 เช้า  

4) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมสิ่งทอ เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยี  
 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

80111 หลักพ้ืนฐานการเมืองการปกครองไทย 
80212 หลักพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ 
 นโยบายสาธารณะ 
82202 การเมืองเปรียบเทียบ  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 เช้า  

5) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ อุตสำหกรรมท่องเทีย่ว ศิลปกรรม  
80111 หลักพ้ืนฐานการเมืองการปกครองไทย 
80212 หลักพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ 
 นโยบายสาธารณะ 
82202 การเมืองเปรียบเทียบ  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 เช้า  

6) ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ  
80111 หลักพ้ืนฐานการเมืองการปกครองไทย 
80212 หลักพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ 
 นโยบายสาธารณะ 
82202 การเมืองเปรียบเทียบ  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 เช้า  

7) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำ  
80111 หลักพ้ืนฐานการเมืองการปกครองไทย 
80212 หลักพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ 
 นโยบายสาธารณะ 
82202 การเมืองเปรียบเทียบ  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 เช้า  
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10)  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  รหัส 90 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90  ให้การศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพการเกษตรและอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนท่ัวไปที่ต้องการแสวงหาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนผู้ต้องการเพิ่มวิทยฐานะ
ในการปฏิบัติงานทางด้านส่งเสริมการเกษตร การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การจัดการการผลิตพืช การจัดการ
การผลิตสัตว์ สหกรณ์ และธุรกิจการเกษตร โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี ้
1.  หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 

90154 มุ่งที่จะให้ผู้ศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การศึกษาค้นคว้าได้ด้วย
ตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศและนานาชาติ 

2.  หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร เน้นให้การศึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน เกษตรกร ตลอดจนผู้ที่สนใจให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการการเกษตร ธุรกิจการเกษตร หรือการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการประยุกต์ให้เหมาะสมกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมทางการเกษตร ธุรกิจ
การเกษตร หรือการป่าไม้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อันจะมีผลต่อการพัฒนาการเกษตร ธุรกิจการเกษตร 
หรือการป่าไม้ ให้เจริญก้าวหน้า มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีของประเทศ 
ประกอบด้วยวิชาเอก ดังนี ้

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 มุ่งให้การศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจสหกรณ์
บนพ้ืนฐานของอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ โดยระบบการศึกษาทางไกล 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์ ธุรกิจการเกษตร การจัดการการ

ผลิตพืชและสัตว์ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบการศึกษาทางไกล 
2. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตร สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติ 
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกร ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ด้านเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ ทรัพยากร

ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
4. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  จะสามารถประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ท าการเกษตร 
ประกอบธุรกิจการเกษตรอื่นๆ รวมทั้งท างานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งท างานใน
หน่วยงานภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น ท างานในบริษัทประกอบธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์ หรือจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม ธนาคาร มูลนิธิท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร   
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  รหัส 90154 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
เกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) กษ.บ. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) 
Bachelor of Agriculture (Agricultural Extension  B.Ag. (Agricultural Extension and 
and Development) Development) 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
รหัส 90 

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร 
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
รหัส 90154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ

เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด 
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ 
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม 
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ  

4.  ส า เ ร็ จการศึ กษาประโยคมั ธยมศึกษาตอนปลาย  (ม .6)  
หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ
ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

7.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หรือ
อนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ 

 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 341–349  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 384–385  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 392–393  
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
รหัส 90 

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร 
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
รหัส 90154 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
เทียบเท่า ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง หรือ 

9.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือ 

10. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  ประเภทวิชา
เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

11. ส า เร็จการศึกษาปริญญาตรี  หรือ เทียบเท่าที่ ไม่ ใช่ทาง 
การเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

อนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ศึกษาชุดวิชา

เพ่ิมเติมในหมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา คือ 

1) ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม 

2) ชุดวิชา 90305 การผลิตสตัว์ 

3) ชุดวิชา 90307 การผลิตพืช  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 341–349  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 384–385  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 392–393  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร 

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  รหัส 90154 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ  ม.6 หรือเทียบเท่ำ  ปวช. ประเภทวิชำเกษตรกรรม หรือประเภทวิชำอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา (144 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
10103  ทักษะชีวิต 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152  ไทยกับสังคมโลก 
- และเลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปน้ี 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
- บังคับ     15     ชุดวิชำ 
90201  การจดัการฟารม์ 91109  หลักการส่งเสรมิและ 91352  การจัดการความรู้ ภมูิปญัญา  
90206  เทคโนโลยเีพื่อการจัดการ การพัฒนาการเกษตร และนวัตกรรมเกษตร 

ทรัพยากรการเกษตร 91110  สารสนเทศและสื่อเพื่อการ 91353  การส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
สิ่งแวดล้อม 91201  ผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และ 91419  การบริหารจดัการทุนเพื่อการ 

90208  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ จิตวิทยาในการส่งเสริมและ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
พื้นฐานเพื่อการเกษตร พัฒนาการเกษตร 91420  การวิจัยการส่งเสรมิและพัฒนา 

90305  การผลิตสัตว ์ 91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร   การเกษตร 
90307 การผลิตพืช 91351  หลักการบริหารการส่งเสริม 91421  ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและ 

 และพัฒนาการเกษตร พัฒนาการเกษตร(1) 
หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นกัศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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- เลือก     2     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
90406  ดิน น ้า และปุ๋ย 93257  ศัตรูพืชเบื้องต้น 93458  การจัดการการผลิตไม้ดอก 
91464  พืชสวนประดับในการจดั 93353  การจดัการผลผลติพืช ไม้ประดับเชิงธุรกิจ 

ภูมิทัศน์ 93354  อาหารและการให้อาหารสัตว ์ 93467  การจัดการการผลิตไม้ผล 
91465  การจดัการการท่องเที่ยว 93456  การจัดการการผลิตธัญพชื เชิงธุรกิจ 

เชิงเกษตร และพืชอาหารสัตว ์ 93468  การจัดการการผลิตผัก 
91466  การผลิตสัตวเ์ชิงนันทนาการ 93457  การจัดการการผลิตพืชไร ่ เชิงธุรกิจ 

และเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 
2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม หรือประเภทวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121  อารยธรรมมนุษย์ 10131  สังคมมนุษย์ 10151  ไทยศึกษา 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
90208  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 91201  ผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และ 91419  การบริหารจดัการทุนเพื่อการ 

พื้นฐานเพื่อการเกษตร จิตวิทยาในการส่งเสริมและ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
91109  หลักการส่งเสรมิและ พัฒนาการเกษตร 91420  การวิจัยการส่งเสรมิและ 

การพัฒนาการเกษตร 91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร พัฒนาการเกษตร 
91110  สารสนเทศและสื่อเพื่อการ 91351  หลักการบริหารการส่งเสริม 91421  ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม 

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  และพัฒนาการเกษตร และพัฒนาการเกษตร(1) 
 91352  การจัดการความรู้ ภมูิปญัญา  

 และนวัตกรรมเกษตร  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
 

3. ส ำเร็จกำรศึกษำ  ปวส. หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ ที่ไม่ใชป่ระเภทวิชำเกษตรกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 
 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
90201  การจดัการฟารม์ 91110  สารสนเทศและสื่อเพื่อการ 91352  การจัดการความรู้ ภมูิปญัญา 
90208  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  และนวัตกรรมเกษตร 

 พื้นฐานเพื่อการเกษตร 91201  ผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และ 91419  การบริหารจดัการทุนเพื่อการ 
90305  การผลิตสัตว ์ จิตวิทยาในการส่งเสริมและ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
90307  การผลิตพืช พัฒนาการเกษตร 91420  การวิจัยการส่งเสรมิและ 
91109  หลักการส่งเสรมิและ 91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร  พัฒนาการเกษตร 

 การพัฒนาการเกษตร 91351  หลักการบริหารการส่งเสริม 91421  ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม 
 และพัฒนาการเกษตร  และพัฒนาการเกษตร(1) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดบัปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรยีน

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษา  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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4. ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม หรือประเภทวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  

- บังคับ     3     ชุดวิชำ 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
- และเลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปน้ี 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
- บังคับ     9     ชุดวิชำ 
91109  หลักการส่งเสรมิและ 91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร 91419  การบริหารจดัการทุนเพื่อการ 

การพัฒนาการเกษตร 91351  หลักการบริหารการส่งเสริม ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
91110  สารสนเทศและสื่อเพื่อการ  และพัฒนาการเกษตร 91420  การวิจัยการส่งเสรมิและ 

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 91352  การจัดการความรู้ ภมูิปญัญา พัฒนาการเกษตร 
91201  ผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และ และนวัตกรรมเกษตร 91421  ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม 

 จิตวิทยาในการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร และพัฒนาการเกษตร(1) 
- และเลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปน้ี 
91464  พืชสวนประดับในการจดั 91465  การจัดการการท่องเที่ยว 91466  การผลิตสัตวเ์ชิงนันทนาการ 

ภูมิทัศน์  เชิงเกษตร และเศรษฐกิจ 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษา  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
 

5. ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. หรือเทียบเท่ำ ที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม หรือประเภทวิชำอืน่ที่เกี่ยวข้อง 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  

- บังคับ     3     ชุดวิชำ 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
- และเลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปน้ี 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
- บังคับ     12     ชุดวิชำ 
90201  การจัดการฟารม์ 91109  หลักการส่งเสรมิและ 91201  ผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และ 
90305  การผลิตสัตว ์  การพัฒนาการเกษตร  จิตวิทยาในการส่งเสรมิและ 
90307  การผลิตพืช 91110  สารสนเทศและสื่อเพื่อการ  พัฒนาการเกษตร 
  ส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร 91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร 
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- บังคับ     12     ชุดวิชำ  (ต่อ) 
91351  หลักการบริหารการส่งเสริม 91419  การบริหารจัดการทุนเพือ่การ 91421  ประสบการณ์วิชาชพีส่งเสริม 

และพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมและพฒันาการเกษตร  และพัฒนาการเกษตร(1) 
91352  การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา 91420  การวิจัยการส่งเสริมและ  

และนวัตกรรมเกษตร  พัฒนาการเกษตร  
- และเลือก     1     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปน้ี 
91464  พชืสวนประดับในการจัด 91465  การจัดการการทอ่งเที่ยว 91466  การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ 

ภูมิทัศน์ เชิงเกษตร และเศรษฐกิจ 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษา  

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 
6. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตร ีหรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม หรือสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 
 
 
 
 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    1  ชุดวิชา  (  6 หน่วยกิต) 

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  10  ชุดวิชา  (60 หน่วยกิต) 

90208  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 91201  ผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และ 91419  การบริหารจดัการทุนเพื่อ 
พื้นฐานเพื่อการเกษตร จิตวิทยาในการส่งเสริมและ  การส่งเสริมและพัฒนา 

91109  หลักการส่งเสรมิและ พัฒนาการเกษตร  การเกษตร 
การพัฒนาการเกษตร 91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร 91420  การวิจัยการส่งเสรมิและ 

91110  สารสนเทศและสื่อเพื่อ 91351  หลักการบริหารการส่งเสริม  พัฒนาการเกษตร 
การส่งเสริมและพัฒนา และพัฒนาการเกษตร 91421  ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม 
การเกษตร 91352  การจัดการความรู้ ภมูิปญัญา  และพัฒนาการเกษตร(1) 

 และนวัตกรรมเกษตร  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    1  ชุดวิชา  (  6 หน่วยกิต) 
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดบัปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรยีน

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก 
ปริญญาตรีเลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอั งกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลยั 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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7. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตร ีหรือเทียบเท่ำ ที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร 
โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  

90201  การจัดการฟารม์ 91110  สารสนเทศและสื่อเพื่อการ 91352  การจัดการความรู้ ภมูิปญัญา 
90208  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์  ส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร และนวัตกรรมเกษตร 

พื้นฐานเพื่อการเกษตร 91201  ผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และ 91419  การบริหารจดัการทุนเพื่อการ 
90305  การผลิตสัตว ์  จิตวิทยาในการส่งเสรมิและ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
90307  การผลิตพืช  พัฒนาการเกษตร 91420  การวิจัยการส่งเสรมิและ 
91109  หลักการส่งเสรมิและการ 91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร  พัฒนาการเกษตร 

พัฒนาการเกษตร 91351  หลักการบริหารการส่งเสริม 91421  ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม 
  และพัฒนาการเกษตร  และพัฒนาการเกษตร(1) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดบัปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรยีน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย 
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร   
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช  รหัส 90514 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) กษ.บ. (การจัดการการเกษตร) 
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management) B.Ag. (Agricultural Management) 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
รหัส 90 

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช  
รหัส 90514 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ

เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด 
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  โดยมีอาย ุ
ไม่ต่ ากว่า25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร 
หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ 
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม 
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า
ทุกสาขาวิชา หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทาง
การเกษตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ 

7.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า  
ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้าง 
และรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 351 - 355 
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 386 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 394 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำทกุสำขำวิชำ 

โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา (144 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 

รายละเอียดหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
10103  ทักษะชีวิต 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152  ไทยกับสังคมโลก 
- เลอืก     1     ชดุวิชำ จำกชุดวชิำตอ่ไปนี ้

10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสือ่สาร 
10161  ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     5     ชุดวิชำ 
90201  การจัดการฟาร์ม 90208  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 90305  การผลิตสัตว ์
90204  เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ พื้นฐานเพื่อการเกษตร 90307  การผลิตพืช 

ทรัพยากรเกษตร ทรัพยากร   
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   

วิชำเฉพำะด้ำน     13     ชุดวิชำ 

- บังคับ     10     ชุดวิชำ 
90406  ดิน น ้า และปุ๋ย 93257  ศัตรูพืชเบื้องต้น 93337  การปรบัปรุงพันธุ์พืช 
93256  การฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะ 93335  วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช และการขยายพันธ์ุพืช 

การผลิตพืช(1)  93352  หลักการจัดการการผลติพืช 
 
 

หมายเหตุ   (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง 

ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช และชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช  
ในภาคการศึกษาเดียวกัน  
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- บังคับ     10     ชุดวิชำ  (ต่อ) 
93353  การจดัการผลผลติพืช 93454  สารสนเทศเพื่อการจัดการ 93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการ 
93442  ประสบการณ์วิชาชีพ การผลิตพืช การผลิตพืช(2) 

การจัดการการผลติพืช(1)   

- และเลือก     3     ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปน้ี 
91464  พืชสวนประดับในการจดั 93457  การจดัการการผลิตพืชไร ่ 93467  การจดัการการผลิตไม้ผล 

ภูมิทัศน์ อุตสาหกรรม เชิงธุรกิจ 
93456  การจดัการการผลิตธัญพชื 93458  การจัดการการผลิตไม้ดอก 93468  การจัดการการผลิตผัก 

และพืชอาหารสัตว ์ ไม้ประดับเชิงธุรกิจ เชิงธุรกิจ 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดบัปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรยีน 
ชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษา 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาสดุท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
  (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง 

ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช และชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช  
ในภาคการศึกษาเดียวกัน  
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2. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทำงกำรเกษตร หรือ ปวส. หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำประเภทวิชำ

เกษตรกรรม 

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 (72–84 หน่วยกิต)  
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

1) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     1     ชุดวิชำ (6 หน่วยกิต) 
10151 ไทยศึกษา 
2) ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร  หรือ ปวส. หรือเทียบเท่ำ ประเภทวิชำ

เกษตรกรรม 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
- บังคับ     8     ชุดวิชำ 
90201  การจัดการฟารม์ 93352  หลักการจัดการการผลติพืช 93454  สารสนเทศเพื่อการจัดการ 
93335  วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 93353  การจดัการผลผลติพืช   การผลติพืช 
93337  การปรบัปรุงพันธุ์พืช 93442  ประสบการณ์วิชาชีพ 93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการ 

และการขยายพันธ์ุพืช การจัดการการผลติพืช (1)   การผลติพืช (2) 
- เลือก     2     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
93456  การจดัการการผลิตธัญพชื 93458  การจดัการการผลิตไม้ดอก 93467  การจดัการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ 

และพืชอาหารสัตว ์ ไม้ประดับเชิงธุรกิจ 93468  การจดัการการผลิตผักเชงิธุรกิจ 
93457  การจัดการการผลิตพืชไรอุ่ตสาหกรรม  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
 
 
หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

   (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
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การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือทีเ่ว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

3. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร หรือ  
ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม 

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 (90–102 หน่วยกิต)  
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

1) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     1     ชุดวิชำ (6 หน่วยกิต) 
10151 ไทยศึกษา 

2) ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร หรือ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำ
เกษตรกรรม 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
- บังคับ     11     ชุดวิชำ 
90201  การจดัการฟารม์ 93335  วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 93442  ประสบการณ์วิชาชีพ 
90406  ดิน น ้า และปุ๋ย 93337  การปรับปรุงพันธุ์พืช การจัดการการผลติพืช (2) 
93256  การฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะ และการขยายพันธ์ุพืช 93454  สารสนเทศเพื่อการจัดการ 

การผลิตพืช (1) 93352  หลักการจัดการการผลติพืช การผลิตพืช 
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 93353 การจัดการผลผลติพืช 93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการ 
  การผลิตพืช (1) 
- เลือก     2     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
93456  การจดัการการผลิตธัญพชื 93458  การจดัการการผลิตไม้ดอก 93467  การจดัการการผลิตไม้ผล 

และพืชอาหารสัตว ์ ไม้ประดับเชิงธุรกิจ เชิงธุรกิจ 
93457  การจดัการการผลิตพืชไร ่ 93468  การจดัการการผลิตผัก 

อุตสาหกรรม เชิงธุรกิจ 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
 
 
 
 
หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   และไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่เป็น 

    ผู้ต้องขังลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช และชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการ 
    การผลิตพืช ในภาคการศึกษาเดียวกัน 
(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร   
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์  รหัส 90524 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) กษ.บ. (การจัดการการเกษตร) 
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management) B.Ag. (Agricultural Management) 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
รหัส 90 

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ 
รหัส 90524 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ

เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด 
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม .6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า
ทุกสาขาวิชา หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางด้านการเกษตร หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางด้านการเกษตร 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 357–361  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 387 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 395 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาวิชาการจัดการการเกษตร 
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ ทุกสำขำวิชำ 
 

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 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
10103  ทักษะชีวิต 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152  ไทยกับสังคมโลก 

- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสือ่สาร 
10161  ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
- บังคับ     15     ชุดวิชำ 
90201  การจัดการฟาร์ม 90307  การผลิตพืช 93460  การฝึกปฏิบัตกิารจัดการ 
90206  เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 93345  การปรับปรุงพันธุ์และ การผลิตสัตว ์(2) 

ทรัพยากรเกษตร ทรัพยากร  การสืบพันธุ์สัตว ์ 93461  การจัดการผลผลิตและ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 93354  อาหารและการให้อาหารสตัว์ การตลาดสินค้าปศุสัตว ์

90208  คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 93355  การจัดการสขุภาพสัตว ์ 93462  การจัดการการผลิตสกุรและสัตว์ปีก 
พื้นฐานเพื่อการเกษตร 93448  ประสบการณ์วิชาชพี 93463  การจัดการการผลิตสัตว์เคีย้วเอื้อง 

90305  การผลิตสัตว ์ การจัดการการผลิตสัตว ์(1) 93466  เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว ์
  93469  การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว ์

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่นกัศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
(2) เป็นชุดวิชาที่นกัศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยนักศึกษาควรลงทะเบียนเรียน 

 ชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และชุดวิชา 93463 การจดัการการผลิตสัตว์เค้ียวเอือ้ง มาแล้ว 
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- เลือก     3     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
91109  หลักการส่งเสริมและ 91466  การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ 93465  การจัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้์ า 

การพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ 94329  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
91352  การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา  93456  การจัดการการผลิตธญัพืช การเกษตร 

และนวัตกรรมเกษตร และพชือาหารสัตว ์ 94462  ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก 
ปริญญาตรีเลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
 

2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม หรือปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
ทำงด้ำนกำรเกษตร 

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 (72–84 หน่วยกิต)  
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

2.1  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     1     ชุดวิชำ (6 หน่วยกิต) 
10151 ไทยศึกษา 
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2.2  ส ำเร็จกำรศึกษำ  ปวส. หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
90201  การจดัการฟารม์ 93448  ประสบการณ์วิชาชีพ 93461  การจัดการผลผลติและการตลาด 
93345  การปรับปรุงพันธุ์และ การจัดการการผลติสตัว์ (1)  สินค้าปศุสตัว ์

การสืบพันธุ์สตัว ์ 93460  การฝึกปฏิบัติการจัดการ 93462  การจดัการการผลิตสุกรและสตัว์ปีก 
93354  อาหารและการให้อาหารสัตว ์ การผลิตสัตว ์(2) 93463  การจดัการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
93355  การจดัการสุขภาพสตัว ์  93469  การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว ์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด โดยนักศึกษาควรลงทะเบียนเรียน 

 ชุดวชิา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และชุดวชิา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง มาแล้ว 
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3. ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำทีไ่มใ่ช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม หรือปริญญำตร ี
หรือเทียบเท่ำที่ไมใ่ช่ทำงดำ้นกำรเกษตร 

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 (72–84 หน่วยกิต)  
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

3.1  ส ำเร็จกำรศึกษำ  ปวส. หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
3.2  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทีไ่ม่ใช่ทำงกำรเกษตร 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     1     ชุดวิชำ (6 หน่วยกิต) 
10151 ไทยศึกษา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
- บังคับ     11     ชุดวิชำ 
90201  การจัดการฟารม์ 93355  การจดัการสุขภาพสตัว ์ 93461  การจัดการผลผลติและการตลาด 
90305  การผลิตสัตว ์ 93448  ประสบการณ์วิชาชีพ  สินค้าปศุสตัว ์
93345  การปรบัปรุงพันธุ์และ  การจัดการการผลิตสัตว ์(1) 93462  การจดัการการผลิตสุกรและสตัว์ปีก 

การสืบพันธุ์สตัว ์ 93460  การฝึกปฏิบัติการจัดการ 93463  การจดัการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
93354  อาหารและการให้อาหารสัตว ์ การผลิตสัตว ์(2) 93469  การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว ์
- เลือก     2     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
91109  หลักการส่งเสรมิและการ 91466  การผลิตสัตวเ์ชิงนันทนาการ 93465  การจดัการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้า 

พัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ 93466  เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว ์
91352  การจัดการความรู้  93456  การจัดการการผลิตธัญพชื 94329  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 

ภูมิปัญญา และ และพืชอาหารสัตว ์ 94462  ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
นวัตกรรมเกษตร   

 
 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด โดยนักศึกษาควรลงทะเบียนเรียน 

 ชุดวชิา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และชุดวชิา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง มาแล้ว  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร   
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  รหัส 90534 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) กษ.บ. (การจัดการการเกษตร) 
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management) B.Ag. (Agricultural Management) 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
รหัส 90 

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
และสิ่งแวดล้อม 
รหัส 90534 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ

เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด 
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม .6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า
ทุกสาขาวิชา หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรือ 
6.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ

เทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ 
7.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทาง

วนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือ 

8.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่
ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 363–367  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 388 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 396 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาวิชาการจัดการการเกษตร 
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำทกุสำขำวิชำ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา (144 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     4     ชุดวิชำ 
10103  ทักษะชีวิต 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152  ไทยกับสังคมโลก 
- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 10163  ภาษาเขมรเพื่อการสือ่สาร 
10161  ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
- บังคับ     17     ชุดวิชำ 
90201  การจัดการฟาร์ม 91324  หลักการส่งเสริมการป่าไม ้ 91428  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร 
90206  เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ เพื่อสิ่งแวดลอ้ม ป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม 

ทรัพยากรเกษตร ทรัพยากร 91325  นิเวศวิทยาและการจัดการ 91458  การจัดการสิ่งแวดลอ้มป่าไม้(1) 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิ 91463  ระบบสารสนเทศและการวจัิย 

90208  คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 91326  วนศาสตร์เกษตร เพื่อการจัดการทรพัยากร 
พื้นฐานเพื่อการเกษตร 91357  พื้นฐานความรู้สิ่งแวดลอ้ม ป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม 

90305  การผลิตสัตว ์ 91363  การจัดการทรัพยากรป่าไม ้ 91467  ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการ 
90307  การผลิตพืช 91427  การป่าไมชุ้มชน ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม(2) 
90406  ดิน น ้า และปุ๋ย  93335  วิทยาศาสตร์เพื่อการผลติพืช 

 

หมายเหต ุ (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาตอ้งเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

     (2)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสดุท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร 93352  หลักการจัดการการผลิตพชื 94329  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
   ธุรกิจการเกษตร 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
 

2. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำทำงวนศำสตร์ เกษตรศำสตร์ เกษตรกรรมหรือ

สำขำวิชำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือประกำศนียบัตรวิชำกำรป่ำไม้ หรือ ปวส. หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำ

เกษตรกรรม 

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 (72–84 หน่วยกิต)  
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

2.1  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทำงวนศำสตร์ เกษตรศำสตร ์เกษตรกรรม หรือสำขำวิชำอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     1     ชุดวิชำ (6 หน่วยกิต) 
10151 ไทยศึกษา 
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2.2  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส.หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม หรือประกำศนียบัตรวิชำกำรป่ำไม้ หรือ
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำทำงวนศำสตร์ เกษตรศำสตร์ เกษตรกรรม หรือสำขำวิชำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
- บังคับ     9     ชุดวิชำ 
91325  นิเวศวิทยาและการจัดการ 91427  การป่าไม้ชุมชน 91463  ระบบสารสนเทศและการวิจัย 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 91428  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร  เพื่อการจัดการทรัพยากรปา่ไม ้
91326 วนศาสตร์เกษตร ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  และสิ่งแวดล้อม 
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 91458  การจดัการสิ่งแวดล้อมปา่ไม ้(1) 91467  ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้   ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม(2) 
- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
91324  หลักการส่งเสริมการป่าไม ้ 93335  วิทยาศาสตร์เพื่อการผลติพืช 94329  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 

เพื่อสิ่งแวดลอ้ม 93352  หลักการจัดการการผลิตพชื  ธุรกิจการเกษตร 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษา อังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    (2) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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3.  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นๆ  ที่ไม่ใช่ทำงวนศำสตร์
เกษตรศำสตร์ เกษตรกรรม หรือ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม 

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 (90–102 หน่วยกิต)  
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

3.1  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 1 ชุดวิชำ ( 6 หน่วยกิต) 
10151 ไทยศึกษา 
3.2  ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นๆ  ที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร หรือ ปวส. หรือ

เทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม  

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 3 ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
- บังคับ     12     ชุดวิชำ 

90305  การผลิตสัตว ์ 91357  พื้นฐานความรูส้ิ่งแวดล้อม 91463  ระบบสารสนเทศและการวิจัย 
90307  การผลิตพืช 91363  การจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม ้
90406  ดิน น ้า และปุ๋ย 91427  การป่าไม้ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
91325  นิเวศวิทยาและการจัดการ 91428  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร 91467  ประสบการณ์วิชาชีพ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรป่าไม ้
91326  วนศาสตร์เกษตร 91458  การจดัการสิ่งแวดล้อมปา่ไม ้(1) และสิ่งแวดล้อม (2) 
- เลือก     1     ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี ้
91324  หลักการส่งเสริมการป่าไม ้ 93335  วิทยาศาสตร์เพื่อการผลติพืช 94329  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 

เพื่อสิ่งแวดลอ้ม 93352  หลักการจัดการการผลิตพชื การเกษตร 
 
 
 
หมายเหตุ    (1) เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  รหัส 90 

367 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษา อังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร   
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร  รหัส 90544 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) กษ.บ. (การจัดการการเกษตร) 
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management) B.Ag. (Agricultural Management) 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
รหัส 90 

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร 
รหัส 90544 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า  

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อย 
 กว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร  
 หรือ 

2. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า25 ปีบริบูรณ์  
 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับ 
 ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า 
 ทุกสาขาวิชา หรือ 

6. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา  
 หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี การเงินและการ 
 ธนาคาร หรือ 

7. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ 
 บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือ  

8. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอืน่ๆ ท่ีไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญช ี 
 การเงินและการธนาคาร หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 
 อื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร หรือบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ 

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 369–374  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 389–390  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 397–398  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาวิชาการจัดการการเกษตร 
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำทกุสำขำวิชำ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา (144 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ 4 ชุดวิชำ 
10103  ทักษะชีวิต 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152  ไทยกับสังคมโลก 
- เลือก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำตอ่ไปน้ี 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     5     ชุดวิชำ 
90201  การจัดการฟารม์ 90208  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 90305  การผลิตสัตว ์
90206  เทคโนโลยเีพื่อการจัดการ พื้นฐานเพื่อการเกษตร 90307  การผลิตพืช 

ทรัพยากรเกษตร ทรัพยากร   
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   

วิชำเฉพำะด้ำน  13  ชุดวิชำ 
- บังคับ  12  ชุดวิชำ 
30201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 94360  การจัดการการปฏิบัติการ 

การบริหาร 94329  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ และทรัพยากรมนุษย์ 
30206  กฎหมายธุรกิจและ ธุรกิจการเกษตร ในธุรกิจการเกษตร 

การภาษอีากร  94330  การจัดการผลิตผลและ 94431  การจัดการการตลาด 
 การแปรรูปผลิตผลเกษตร สินค้าเกษตร 
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- บังคับ  12  ชุดวิชำ  (ต่อ) 
94432  สารสนเทศและการวิจัย 94462  ธุรกิจการเกษตรระหว่าง 94464  การจัดการโลจิสติกสแ์ละ 

ทางธุรกิจการเกษตร ประเทศ โซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร 
94433  ประสบการณ์วิชาชพี 94463  การบัญชแีละการเงินใน  

ธุรกิจการเกษตร(1) ธุรกิจการเกษตร  
- เลือก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำตอ่ไปน้ี 
91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร 91311  การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา 94465  การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและ 

 และนวัตกรรมเกษตร สหกรณ์ 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสร ี

การลงทะเบยีนเรยีนชุดวิชาเลือกเสร ีนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลกัสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจดัส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลยั หรือทีเ่ว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสตูรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวชิาเลือกเสร ี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2.  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร หรืออนุปริญญำ หรือ ปวส. หรือเทียบเท่ำ ประเภท-
วิชำเกษตรกรรม 

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 (72–84 หน่วยกิต)  
 
 

 

หมายเหต ุ (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

2.1  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     1     ชุดวิชำ ( 6 หน่วยกิต) 
10151 ไทยศึกษา 

2.2  ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำ หรือ ปวส. หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป     3     ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย์ 10131  สังคมมนุษย์ 10151  ไทยศึกษา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
30206  กฎหมายธุรกิจและ 94360  การจัดการการปฏิบัติการ 94433  ประสบการณ์วิชาชพี 

การภาษอีากร  และทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจการเกษตร(1) 
90201  การจัดการฟาร์ม ในธุรกิจการเกษตร 94462  ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
94329  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 94431  การจัดการการตลาด 94463  การบัญชแีละการเงินในธุรกิจ 

ธุรกิจการเกษตร สินค้าเกษตร การเกษตร 
 94432  สารสนเทศและการวิจัย 94464  การจัดการโลจิสติกสแ์ละ 

 ทางธุรกิจการเกษตร โซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

หมายเหต ุ (1)
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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3. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทำงบริหำรธุรกิจ/พำณิชยศำสตร์ทุกสำขำวิชำ หรืออนุปริญญำ 

หรือ ปวส. หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร 

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 (72–84 หน่วยกิต)  
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

3.1 ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทำงบริหำรธุรกจิ/พำณิชยศำสตร์ทุกสำขำวิชำ 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 1 ชุดวิชำ (6 หน่วยกิต) 
10151 ไทยศึกษา 
3.2 ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำ หรือ ปวส. หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำบัญช ีกำรเงินและกำรธนำคำร 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
ให้ศึกษำหมวด วิชำศึกษำทั่วไป 3 ชุดวิชำ (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
90201  การจัดการฟารม์ 94360  การจัดการการปฏิบัติการ 94433  ประสบการณ์วิชาชีพ 
90305  การผลิตสัตว ์ และทรัพยากรมนุษย ์ ธุรกิจการเกษตร (1) 
90307  การผลิตพืช ในธุรกิจการเกษตร 94462  ธุรกิจการเกษตรระหว่าง 
94329  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 94431  การจดัการการตลาด ประเทศ 

ธุรกิจการเกษตร สินค้าเกษตร 94465  การพัฒนาธุรกิจการเกษตร 
 94432  สารสนเทศและการวิจัย และสหกรณ ์
 ทางธุรกิจการเกษตร  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดบัปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรยีน

ชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT) ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

4.  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอืน่ๆ ที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร บริหำรธุรกิจ/พำณิชยศำสตร์ 

หรืออนุปริญญำ หรือ ปวส. หรือเทียบเท่ำ ที่ไม่ใชป่ระเภทวิชำเกษตรกรรม บัญช ีกำรเงินและกำรธนำคำร 

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 (90–102  หน่วยกิต)  
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

4.1  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่น ที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร บริหำรธุรกิจ/
พำณิชยศำสตร์ 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 1 ชุดวิชำ (6 หน่วยกิต) 
10151 ไทยศึกษา 
4.2  ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำ หรือ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม บัญชี กำรเงินและ

กำรธนำคำร 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 

ให้ศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 3 ชุดวิชำ  (18 หน่วยกิต) 
10121  อารยธรรมมนุษย์ 10131  สังคมมนุษย์ 10151  ไทยศึกษา 

และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต   
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)  
30206  กฎหมายธุรกิจและ 94360  การจัดการการปฏิบัติการ 94433  ประสบการณ์วิชาชพี 

การภาษอีากร  และทรัพยากรมนุษย์ใน  ธุรกิจการเกษตร (1) 
90201  การจัดการฟาร์ม ธุรกิจการเกษตร 94462  ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
90305  การผลิตสัตว ์ 94431  การจัดการการตลาด 94463  การบัญชแีละการเงินในธุรกิจ 
90307  การผลิตพืช สินค้าเกษตร  การเกษตร 
94329  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 94432  สารสนเทศและการวิจัย 94464  การจัดการโลจิสติกสแ์ละ 

ธุรกิจการเกษตร  ทางธุรกิจการเกษตร  โซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร 
  94465  การพัฒนาธุรกิจการเกษตร 
   และสหกรณ์ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย 

หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
แขนงวิชาสหกรณ์  รหัส 90614 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สหกรณ์) บธ.บ. (สหกรณ์) 
Bachelor of Business Administration (Cooperatives) B.B.A. (Cooperatives) 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
รหัส 90 

แขนงวิชาสหกรณ์ 
รหัส 90614 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
ที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า25 ปี
บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม .6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า 
ทุกสาขาวิชา หรือ 

6.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพาณิชยกรรม การเงิน การ
บัญชี เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
บริหารธุรกิจ หรือ 

7.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส .) หรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาพาณิชยกรรม การเงิน 
การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับบริหารธุรกิจ หรือ 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 377–383  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 390–391  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 398–399  
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
รหัส 90 

แขนงวิชาสหกรณ์ 
รหัส 90614  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพาณิชย- 
กรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ  หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ หรือ 

9.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ ไม่ใช่สาขาวิชา 
พาณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 377–383  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 390–391  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 398–399  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
แขนงวิชาสหกรณ์  รหัส 90614 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ  ม.6 หรือเทียบเท่ำ  ปวช. หรือเทียบเท่ำทุกสำขำวิชำ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

- บังคับ     1     ชุดวิชำ 
10151  ไทยศึกษา   
- และเลือก     4     ชุดวิชำ โดยเลือกเรียนตำมกลุ่มเน้ือหำ กลุ่มละ 1 ชุดวิชำ ดังนี้ 
กลุ่มวิชำภำษำ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร ์
10131  สังคมมนุษย ์ 10152  ไทยกับสังคมโลก  
กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร ์
10103  ทักษะชีวิต 10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10164  สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
วิชำแกน     6     ชุดวิชำ 
30208  การบัญชีการเงินและ 30210  การจัดการการผลิตและ 32206  สถิติธรุกิจและการวิเคราะห ์

การบัญชีเพื่อการจดัการ ด าเนินงานและหลักการตลาด เชิงปริมาณ 
30209  การเงินธุรกิจและกฎหมาย 30211  องค์การและการจดัการ และ 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  
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วิชำเฉพำะด้ำน     8     ชุดวิชำ 
92116  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 92223  การจัดการการเงินและ 92411  สารสนเทศและวิธีการวิจยั 

การสหกรณ ์ การภาษีอากรส าหรับสหกรณ ์  ทางสหกรณ ์
92117  สหกรณ์กับการพัฒนา 92311  การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 92425  ประสบการณ์วิชาชีพ 

เศรษฐกิจและสังคม 92320  การจัดการและการด าเนนิงาน บริหารธรุกิจสหกรณ(์1) 
92220  กฎหมายและกระบวนการ สหกรณ ์  

ทางการเมืองของสหกรณ ์   
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

2. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำพำณิชยกรรม กำรเงิน กำรบัญชี เศรษฐศำสตร์ 
บริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา  
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)  
30210  การจัดการการผลิตและ 92223  การจดัการการเงินและ 92411  สารสนเทศและวิธีการวิจยั 

ด าเนินงาน และหลักการตลาด  การภาษีอากรส าหรบัสหกรณ ์  ทางสหกรณ ์
 

30211  องค์การและการจดัการ และ 92311  การจัดการสหกรณ ์ 92425  ประสบการณ์วิชาชีพ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ เชิงกลยุทธ์  บริหารธุรกจิสหกรณ์(1) 

92116  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 92320  การจัดการและการด าเนนิงาน  
การสหกรณ ์ สหกรณ ์  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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3. ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ  หรือ ปวส . ในสำขำวิชำพำณิชยกรรม กำรเงิน กำรบัญชี  
เศรษฐศำสตร์ บริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)  
30209  การเงินธุรกิจและกฎหมาย 92116  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 92320  การจัดการและการด าเนนิงาน 

ธุรกิจ การสหกรณ ์  สหกรณ ์
30210  การจัดการการผลิตและ 92117  สหกรณ์กับการพัฒนา 92411  สารสนเทศและวิธีการวิจยั 

ด าเนินงาน และหลักการตลาด  เศรษฐกิจกับสังคม  ทางสหกรณ ์
30211  องค์การและการจดัการ และ 92223  การจดัการการเงินและ 92425  ประสบการณ์วิชาชีพ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ การภาษีอากรส าหรับสหกรณ ์ บริหารธรุกิจสหกรณ์(1) 
 92311  การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

4. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่สำขำวิชำพำณิชยกรรม กำรเงิน กำรบัญชี 
เศรษฐศำสตร์ บริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)  

10141  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา  
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)  
30208  การบัญชีการเงินและ 92116  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ 92320  การจัดการและการด าเนนิงาน 

การบัญชีเพื่อการจดัการ สหกรณ ์  สหกรณ ์
30210  การจัดการการผลิตและ 92223  การจดัการการเงินและการ 92411  สารสนเทศและวิธีการวิจยั 

ด าเนินงาน และหลักการตลาด ภาษีอากรส าหรับสหกรณ ์  ทางสหกรณ ์
60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 92311  การจัดการสหกรณ ์ 92425  ประสบการณ์วิชาชีพ 
 เชิงกลยุทธ์  บริหารธุรกจิสหกรณ์(1) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 

 
 
หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

5. ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ หรือ ปวส. ในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่สำขำวิชำพำณิชยกรรม กำรเงิน 
กำรบัญชี เศรษฐศำสตร์ บริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131 สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)  

30208  การบัญชีการเงินและ 92116  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ 92320  การจัดการและการด าเนนิงาน 
การบัญชีเพื่อการจดัการ สหกรณ ์  สหกรณ ์

30210  การจัดการการผลิตและ 92117  สหกรณ์กับการพัฒนา 92411  สารสนเทศและวิธีการวิจยั 
ด าเนินงาน และหลักการตลาด เศรษฐกิจและสังคม  ทางสหกรณ ์

30211  องค์การและการจดัการ และ 92223  การจดัการการเงินและการ 92425  ประสบการณ์วิชาชีพ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ ภาษีอากรส าหรับสหกรณ ์  บริหารธุรกจิสหกรณ์(1) 

60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 92311  การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 
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ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  รหัส 90 
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร  

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90154 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. ประเภทวิชำเกษตรกรรม หรือ 
ประเภทวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10103 ทักษะชีวิต 
90307 การผลิตพืช 
91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร  

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

2)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม หรือประเภทวิชำอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

10151 ไทยศึกษา 
91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร 
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชำ(1)  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
    

3)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำทีไ่ม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม 
90307 การผลิตพืช 
91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร 
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชำ(1)  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1)ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้น 
ชุดวิชาที่สาขาวิชาที่ศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียดชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชา 
เลือกเสรีจากเว็บไซต์  http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน  เลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การ 
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน    เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  รหัส 90 
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วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90154  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

4) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. หรอืเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม  หรือประเภทวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

5) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท.  หรอืเทียบเท่ำ ที่ไม่ใชป่ระเภทวิชำเกษตรกรรม  หรือประเภทวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
90307 การผลิตพืช 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,000 บาท 
 

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

6) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตร ีหรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม หรือสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง 
10151 ไทยศึกษา 
91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร 
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชำ(1)  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
    

7) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตร ีหรือเทียบเท่ำที่ไม่ใชท่ำงกำรเกษตร 
10151 ไทยศึกษา 
91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร 
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชำ(1)  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
    

 
 
 

หมายเหตุ   (1)ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้น 
ชุดวิชาที่สาขาวิชาที่ศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียดชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชา 
เลือกเสรีจากเว็บไซต์  http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน  เลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การ 
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้ มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน   เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำทุกสำขำวิชำ 
10103 ทักษะชีวิต 
90307 การผลิตพืช 
90406 ดิน น้ า และปุ๋ย  

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

2)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร 
10151 ไทยศึกษา 
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลติพืช 
93352 หลักการจดัการการผลิตพืช  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

3)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร 
93256 การฝึกปฏิบัติเสรมิทักษะการผลติพืช 
93352 หลักการจดัการการผลิตพืช 
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชำ(1)  

4,000 บาท 
1,000 บาท 

  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
    

4)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำเกษตรกรรม หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลติพืช  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

5)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ 
ทำงกำรเกษตร 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
93256 การฝึกปฏิบัติเสรมิทักษะการผลติพืช 
93352 หลักการจดัการการผลิตพืช  

1,000 บาท 
 

4,000 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

 
 
 
 

หมายเหตุ   (1)ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้น 
ชุดวิชาที่สาขาวิชาที่ศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียดชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชา 
เลือกเสรีจากเว็บไซต์  http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน  เลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การ 
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน    เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  รหัส 90 

387 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำทกุสำขำวิชำ 

10103 ทักษะชีวิต 
10141 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
90305 การผลิตสัตว ์ 

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,200 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

2) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร 

93354 อาหารและการให้อาหารสตัว ์
93462 การจัดการการผลติสุกรและสัตว์ปกี 
93469 การวิจัยทางการจดัการการผลิตสตัว์  

1,200 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

3) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำที่ไมใ่ช่ทำงกำรเกษตร 

10151 ไทยศึกษา 
90305 การผลิตสัตว ์
93469 การวิจัยทางการจดัการการผลิตสตัว์  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

4) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร 
93354 อาหารและการให้อาหารสตัว ์
93462 การจัดการการผลติสุกรและสัตว์ปกี 
93469 การวิจัยทางการจดัการการผลิตสตัว์  

1,200 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

5) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไมใ่ช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม หรืออนุปริญญำหรอืเทียบเท่ำ 
   ที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร 
10151 ไทยศึกษา 

90305 การผลิตสัตว ์
93469 การวิจัยทางการจดัการการผลิตสตัว์  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  รหัส 90 

388 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำทกุสำขำวิชำ 
10103 ทักษะชีวิต 
10141 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

2) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำทำงวนศำสตร์ เกษตรศำสตร์ เกษตรกรรม หรือสำขำวิชำอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

10151 ไทยศึกษา 
91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไมแ้ละ 
 สิ่งแวดล้อม 
และเลือก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำต่อไปนี้ 
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม 
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลติพืช 
93352 หลักการจดัการการผลิตพืช 
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
 

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

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
   
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

3) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม หรือประกำศนียบัตรวิชำกำรป่ำไม้ หรือ
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำทำงวนศำสตร์ เกษตรศำสตร์ เกษตรกรรม หรือสำขำวิชำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย  

4) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 
ในสำขำวิชำอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร 

90305 การผลิตสัตว ์
90307 การผลิตพืช 
90406 ดิน น ้า และปุ๋ย  

1,200 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

5) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร 
90305 การผลิตสัตว ์
90307  การผลิตพืช 
90406 ดิน น ้า และปุ๋ย  

1,200 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  รหัส 90 

389 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544   

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำทกุสำขำวิชำ 

10103 ทักษะชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

2) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร 

10151 ไทยศึกษา 
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

3) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรทีำงบริหำรธุรกิจ /พำณิชยศำสตร์ทุกสำขำวิชำ 

90307 การผลิตพืช 
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 
94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

4) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นๆ  ที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร บริหำรธุรกิจ/
พำณิชยศำสตร ์

90307 การผลิตพืช 
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

5) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม 
10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

6) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำบัญช ีกำรเงินและกำรธนำคำร 
90307 การผลิตพืช 
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 
94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย  

 

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 
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วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

7) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม บัญชี กำรเงินและ 
กำรธนำคำร 

10131 สังคมมนุษย ์
90307 การผลิตพืช 
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร  

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
แขนงวิชาสหกรณ์  รหัส 90614 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำทุกสำขำวิชำ 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ ์ 

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

2)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำพำณิชยกรรม กำรเงิน กำรบัญชี 
เศรษฐศำสตร์ บริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจ 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ ์ 

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

3)  ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ที่ไม่ใช่สำขำวิชำพำณิชยกรรม กำรเงิน กำรบัญชี 
เศรษฐศำสตร์ บริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
30210 การจัดการการผลติและด าเนินงาน และ 
 หลักการตลาด 
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ ์ 

1,100 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 
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แขนงวิชาสหกรณ์  รหัส 90614  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

4)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำพำณิชยกรรม กำรเงิน กำรบัญชี เศรษฐศำสตร์ 
บริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจ 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ ์ 

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

5)  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ ที่ ไม่ใช่สำขำวิชำพำณิชยกรรม กำรเงิน กำรบัญชี  
เศรษฐศำสตร์ บริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจ 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ ์ 

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 เช้า  

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  รหัส 90 

392 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร  

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90154 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำ
เกษตรกรรม หรือประเภทวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
90201 การจัดการฟาร์ม 
91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสรมิและ 
 พัฒนาการเกษตร  

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย  

2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม หรือประเภทวิชำอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

10131 สังคมมนุษย ์
91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสรมิและ 
 พัฒนาการเกษตร 
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและ 
 พัฒนาการเกษตร  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท 

  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
    

3) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสรมิและ 
 พัฒนาการเกษตร 
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและ 
 พัฒนาการเกษตร  

1,000 บาท 
 

1,000 บาท 
 

1,000 บาท 
  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 
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วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90154  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

4) ส ำเร็จกำรศึกษำ  ปวท. หรอืเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม หรือประเภทวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง 
10131 สังคมมนุษย ์
91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสรมิและ 
 พัฒนาการเกษตร 
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและ 
 พัฒนาการเกษตร  

1,000 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

5) ส ำเร็จกำรศึกษำ  ปวท. หรอืเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม หรือประเภทวิชำอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
10151 ไทยศึกษา 
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและ 
 พัฒนาการเกษตร 
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชำ(1)  

1,100 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
    

6) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร หรือสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง 
10151 ไทยศึกษา 
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและ 
 พัฒนาการเกษตร  

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
    

7) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำที่ไมใ่ช่ทำงกำรเกษตร 
90201 การจัดการฟาร์ม 
91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสรมิและ 
 พัฒนาการเกษตร 
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและ 
 พัฒนาการเกษตร  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,000 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1)ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้น 
ชุดวิชาที่สาขาวิชาที่ศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียดชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชา 
เลือกเสรีจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน  เลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การ 
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน    เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  รหัส 90 
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำทุกสำขำวิชำ 
10141 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
93256 การฝึกปฏิบัติเสรมิทักษะการผลติพืช  

1,000 บาท 
 

1,200 บาท 
4,000 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย  

2) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร 
90201 การจัดการฟาร์ม 
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธ์ุพืช 
93353 การจัดการผลผลิตพืช  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

3) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร 
10151 ไทยศึกษา 
90201 การจัดการฟาร์ม 
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,400 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

4) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำทำง
กำรเกษตร 

10151 ไทยศึกษา 
90201 การจัดการฟาร์ม 
93353 การจัดการผลผลิตพืช  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29.ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

5) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ 
ที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
90201 การจัดการฟาร์ม  

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า  

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำทุกสำขำวิชำ 
10141 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 
 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม  

1,000 บาท 
 

1,200 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า  

2) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร 
10151 ไทยศึกษา 
93355 การจัดการสุขภาพสัตว ์
93463 การจัดการการผลติสตัว์เคี้ยวเอื้อง  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า  

3) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร 
10151 ไทยศึกษา 
90201 การจัดการฟาร์ม 
93355 การจัดการสุขภาพสัตว ์ 

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

4) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร 
93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุส์ัตว ์
93355 การจัดการสุขภาพสัตว ์
93463 การจัดการการผลติสตัว์เคี้ยวเอื้อง  

1,200 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า  

5) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำที่ไมใ่ช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม หรืออนุปริญญำหรอืเทียบเท่ำที่ไม่ใช่
ทำงกำรเกษตร 

90201 การจัดการฟาร์ม 
93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุส์ัตว ์
93355 การจัดการสุขภาพสัตว ์ 

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,200 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

 

  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  รหัส 90 

396 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำทกุสำขำวิชำ 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 เพื่อการเกษตร 
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

1,000 บาท 
 

1,000 บาท 
 
 

1,100 บาท 
1,000 บาท 
1,500 บาท 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม หรือประกำศนียบัตรวิชำกำรป่ำไม้ หรือ
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำทำงวนศำสตร์ เกษตรศำสตร์ เกษตรกรรม หรือสำขำวิชำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10151 ไทยศึกษา 
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม  

1,100 บาท 

1,000 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์ 29.ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า  

3) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำ ที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำใน
สำขำวิชำอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร 

10141 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม  

1,000 บาท 

 
1,000 บาท 
1,200 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า  

4) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่น ที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร 
10151 ไทยศึกษา 
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม ้ 

1,100 บาท 

1,200 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

5) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำทำงวนศำสตร์ เกษตรศำสตร์ เกษตรกรรม หรือสำขำวิชำอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

91326 วนศาสตร์เกษตร 
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 
91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม ้ 

1,200 บาท 
1,200 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำทกุสำขำวิชำ 
10152 ไทยกับสังคมโลก 
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 
90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 
 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม  

1,200 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า  

2) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร 
10151 ไทยศึกษา 
90201 การจัดการฟาร์ม 
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

3) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรทีำงบริหำรธุรกิจ /พำณิชยศำสตร์ทุกสำขำวิชำ 
10151 ไทยศึกษา 
90201 การจัดการฟาร์ม 
94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรพัยากรมนุษย ์
 ในธุรกิจการเกษตร  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

4) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นๆ  ที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร บริหำรธุรกิจ/
พำณิชยศำสตร ์

10151 ไทยศึกษา 
90201 การจัดการฟาร์ม 
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย  

5) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
30206 กฎหมายธรุกิจและการภาษีอากร 1 
90201 การจัดการฟาร์ม  

1,000 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า  

6) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำบัญช ีกำรเงินและกำรธนำคำร 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
90201 การจัดการฟาร์ม  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 
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วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

7) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเภทวชิำเกษตรกรรม 
บัญช ีกำรเงินและกำรธนำคำร 

10151 ไทยศึกษา 
30206 กฎหมายธรุกิจและการภาษีอากร 1 
90201 การจัดการฟาร์ม  

1,100 บาท 
1,200 บาท 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29.ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
แขนงวิชาสหกรณ์  รหัส 90614 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1) ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำทุกสำขำวิชำ 
10131 สังคมมนุษย ์
30210 การจัดการการผลติและด าเนินงาน และ 
 หลักการตลาด 
92320 การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ ์ 

1,000 บาท 
1,100 บาท 

 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

2) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำพำณิชยกรรม กำรเงิน กำรบัญชี 
เศรษฐศำสตร์ บริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจ 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากร 
 ส าหรับสหกรณ ์
92320 การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ ์ 

1,000 บาท 
 

1,000 บาท 
 

1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

3) ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ที่ไม่ใช่สำขำวิชำพำณิชยกรรม กำรเงิน กำรบัญชี 
เศรษฐศำสตร์ บริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจ 

10151 ไทยศึกษา 
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากร 
 ส าหรับสหกรณ ์
92320 การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ ์ 

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  
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แขนงวิชาสหกรณ์  รหัส 90614  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

4) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำพำณิชยกรรม กำรเงิน กำรบัญชี เศรษฐศำสตร์ 
บริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจ 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากร 
 ส าหรับสหกรณ ์
92320 การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ ์ 

1,000 บาท 
 

1,000 บาท 
 

1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  

5) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ ที่ไม่ใช่สำขำวิชำพำณิชยกรรม กำรเงิน กำรบัญชี เศรษฐศำสตร์ 
บริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจ 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากร 
 ส าหรับสหกรณ ์
92320 การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ ์ 

1,000 บาท 
 

1,000 บาท 
 

1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า  
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11)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96  มุ่งให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคคลที่สนใจทั่วไปให้มีวุฒิการศึกษาและความรู้
ความสามารถท่ีสูงขึ้นถึงระดับปริญญาตรี อีกทั้งยังสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง ตลอดจน
งานท่ีปฏิบัติอยู ่เพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี ้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอน 2 วิชาเอก คือ 
1.1 วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124 
1.2 วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอน 2 วิชาเอก คือ 
2.1 วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324 
2.2 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและยอมรับของสังคม 
2. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพ  

มากขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม 
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในบัณฑิต 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
นอกจากน้ียังสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพส่วนตัวและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม  รหัส 96124 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
Bachelor of Science (Industrial Technology)  B.Sc. (Industrial Technology) 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัส 96 

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม 
รหัส 96124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องมีคุณสมบัติครบท้ัง 2 ข้อ ดังนี้ 
1. คุณสมบัติเฉพาะ 

เป็นผู้ประกอบอาชีพอยูใ่นภาคอตุสาหกรรม หรือมีประสบการณ ์
ท่ีเกี่ยวข้อง และ 

2. ส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
2.1  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ

เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และประกอบ
อาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ 

2.2  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  โดยมีอาย ุ
ไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร 
หรือ 

2.3  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และผ่านการ
อบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ 

2.4  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ 

2.5  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ 

 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 403–408  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 422–423  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 425–426  
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัส 96 

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม 
รหัส 96124 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.6  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือ
อนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นท่ีไม่ใช่สาขาวชิาทางดา้น
อุตสาหกรรม หรือ 

2.7  ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่า ใน
สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ 

2.8  ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่าท่ีไม่ใช่
สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม 

 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 403–408  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 422–423  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 425–426  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม  รหัส 96124 
1. ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา (144 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

10103  ทักษะชีวิต 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152  ไทยกับสังคมโลก 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
- บังคับ     14     ชุดวิชา 
96101  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 97219  วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี 97317  ระบบสารสนเทศและระบบ 
96102  คณิตศาสตร์และสถิต ิ            การผลิต           อัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

ส าหรับวิทยาศาสตร์และ 97314  เทคโนโลยีการวางแผนและ  97418  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
เทคโนโลย ี            การควบคุมทางการผลติใน           และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 

97210  คณิตศาสตร์ประยุกต ์            อุตสาหกรรม 97419  การจดัการคณุภาพและมาตรฐาน 
          ส าหรับเทคโนโลย ี 97315  เครื่องมือและเครื่องจักรกล           อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม           การผลิต(1) 97420  การจัดการโลจสิติกส์และ 
97217  พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ           โซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรม 
          เครื่องกลส าหรับเทคโนโลยี           ผลิตภณัฑ์และกระบวนการ 97421  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 
          อุตสาหกรรม           ผลิตในอุตสาหกรรม(1)           การผลิตอุตสาหกรรม(2) 
97218  การจัดการด าเนินงานและ   
           การเป็นผู้ประกอบการ   

 
 

หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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- เลือก     4     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
97103  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 97407  การจัดการทางการผลติและ 97424  กลยุทธ์การจัดการระบบ 
          บรรจุภัณฑ ์           การควบคุมคุณภาพ           ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม 
97214  วัสดุทางการพิมพ์และ           ทางการพิมพ์ 97426  วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ 
          บรรจุภัณฑ ์ 97423  การวางผังโรงงานและ            คอมพิวเตอร์ประยุกต ์
97215  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี           การศึกษาการท างาน 97431  เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภณัฑ์(1) 
          การพิมพ์และบรรจุภณัฑ ์           ในอุตสาหกรรม 97433  การศึกษาความเป็นไปไดท้าง 
97318  การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์(1)           อุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี  ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติหรือตามที่สภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้อง เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

2. ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางด้านอุตสาหกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
 
 
 
หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  

- บังคับ     12     ชุดวิชา 
97210  คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 97314  เทคโนโลยีการวางแผนและ 97317  ระบบสารสนเทศและระบบ 
          ส าหรับเทคโนโลย ี            การควบคุมทางการผลติใน           อัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม            อุตสาหกรรม 97418  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
97217  พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 97315  เครื่องมือและเครื่องจักรกล           สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 
          เครื่องกลส าหรับเทคโนโลยี           การผลิต(1) 97419  การจดัการคณุภาพและมาตรฐาน 
          อุตสาหกรรม 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ           อุตสาหกรรม 
97218  การจัดการด าเนินงานและ           ผลิตภณัฑ์และกระบวนการ 97420  การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
          การเป็นผู้ประกอบการ           ผลิตในอุตสาหกรรม(1)           ส าหรับอุตสาหกรรม 
97219  วัสดุอุตสาหกรรมและ  97421  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 
           กรรมวิธีการผลติ            การผลิตอุตสาหกรรม(2) 

- เลือก     2     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
97423  การวางผังโรงงานและ 97424  กลยุทธ์การจัดการระบบ 97433  การศึกษาความเป็นไปไดท้าง 
          การศึกษาการท างาน           ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม           อุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ 
          ในอุตสาหกรรม 97426  วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ  
            คอมพิวเตอร์ประยุกต ์  
นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

3. ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทีไ่มใ่ช่ทางด้านอุตสาหกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

 
 

 
หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  

- บังคับ     14     ชุดวิชา 
96101  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 97219  วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี 97317  ระบบสารสนเทศและระบบ 
96102  คณิตศาสตร์และสถิต ิ            การผลิต           อัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

ส าหรับวิทยาศาสตร์และ 97314  เทคโนโลยีการวางแผนและ 97418  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
เทคโนโลย ี            การควบคุมทางการผลติใน           สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 

97210  คณิตศาสตร์ประยุกต ์            อุตสาหกรรม 97419  การจดัการคณุภาพและมาตรฐาน 
          ส าหรับเทคโนโลย ี 97315  เครื่องมือและเครื่องจักรกล           อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม           การผลิต(1) 97420  การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
97217  พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ           ส าหรับอุตสาหกรรม 
          เครื่องกลส าหรับเทคโนโลยี           ผลิตภณัฑ์และกระบวนการ 97421  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 
          อุตสาหกรรม           ผลิตในอุตสาหกรรม(1)           การผลิตอุตสาหกรรม(2) 
97218  การจัดการด าเนินงานและ   
           การเป็นผู้ประกอบการ   

- เลือก     3     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
97103  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 97407  การจัดการทางการผลติและ 97424  กลยุทธ์การจัดการระบบ 
          บรรจุภัณฑ ์           การควบคุมคุณภาพ           ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม 
97214  วัสดุทางการพิมพ์และ           ทางการพิมพ์ 97426  วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ 
          บรรจุภัณฑ ์ 97423  การวางผังโรงงานและ            คอมพิวเตอร์ประยุกต ์
97215  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี           การศึกษาการท างาน 97431  เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภณัฑ์(1) 
          การพิมพ์และบรรจุภณัฑ ์           ในอุตสาหกรรม 97433  การศึกษาความเป็นไปไดท้าง 
97318  การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์(1)           อุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ 
นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

4. ส าเร็จการศึกษาปริญญาชัน้ใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
 
 
หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96 

407 

รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  

- บังคับ     12     ชุดวิชา 
97210  คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 97314  เทคโนโลยีการวางแผนและ 97317  ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ 
          ส าหรับเทคโนโลย ี            การควบคุมทางการผลติใน           ในอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม            อุตสาหกรรม 97418  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
97217  พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 97315  เครื่องมือและเครื่องจักรกล           สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 
          เครื่องกลส าหรับเทคโนโลยี           การผลิต(1) 97419  การจดัการคณุภาพและมาตรฐาน 
          อุตสาหกรรม 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ           อุตสาหกรรม 
97218  การจัดการด าเนินงานและ           ผลิตภณัฑ์และกระบวนการ 97420  การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
          การเป็นผู้ประกอบการ           ผลิตในอุตสาหกรรม(1)           ส าหรับอุตสาหกรรม 
97219  วัสดุอุตสาหกรรมและ  97421  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 
           กรรมวิธีการผลติ            การผลิตอุตสาหกรรม(2) 

- เลือก     2     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
97423  การวางผังโรงงานและ 97424  กลยุทธ์การจัดการระบบ 97433  การศึกษาความเป็นไปไดท้าง 
          การศึกษาการท างาน           ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม           อุตสาหกรรมและการจัดการ 
          ในอุตสาหกรรม 97426  วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ  โครงการ 
            คอมพิวเตอร์ประยุกต ์  
นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

5. ส าเร็จการศึกษาปริญญาชัน้ใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ทีไ่มใ่ช่ทางด้านอุตสาหกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   

หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96 

408 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
- บังคับ     14     ชุดวิชา 
96101  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 97219  วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี 97317  ระบบสารสนเทศและระบบ 
96102  คณิตศาสตร์และสถิต ิ            การผลิต           อัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

ส าหรับวิทยาศาสตร์และ 97314  เทคโนโลยีการวางแผนและ 97418  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
เทคโนโลย ี            การควบคุมทางการผลติใน           สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 

97210  คณิตศาสตร์ประยุกต ์            อุตสาหกรรม 97419  การจดัการคณุภาพและมาตรฐาน 
          ส าหรับเทคโนโลย ี 97315  เครื่องมือและเครื่องจักรกล           อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม           การผลิต(1) 97420  การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
97217  พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ           ส าหรับอุตสาหกรรม 
          เครื่องกลส าหรับเทคโนโลยี           ผลิตภณัฑ์และกระบวนการ 97421  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 
          อุตสาหกรรม           ผลิตในอุตสาหกรรม(1)           การผลิตอุตสาหกรรม(2) 
97218  การจัดการด าเนินงานและ   
           การเป็นผู้ประกอบการ   
- เลือก     3     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้

โดยให้เลือกอยา่งน้อย 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอ่ไปน้ี 
97423  การวางผังโรงงานและ 97424  กลยุทธ์การจัดการระบบ 97433  การศึกษาความเป็นไปได้ 
          การศึกษาการท างาน           ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม           ทางอุตสาหกรรมและ 
          ในอุตสาหกรรม 97426  วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ           การจัดการโครงการ 
            คอมพิวเตอร์ประยุกต์  
- และเลือกอีก     1     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้

97103  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 97215  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 97407  การจัดการทางการผลติและ 
          บรรจุภัณฑ ์           การพิมพ์และบรรจุภณัฑ ์           การควบคุมคุณภาพ 
97214  วัสดุทางการพิมพ์และ 97318  การออกแบบทางการพิมพ์           ทางการพิมพ์ 
          บรรจุภัณฑ ์           และบรรจุภณัฑ์(1) 97431  เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภณัฑ์(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  รหัส 96134 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
Bachelor of Science (Industrial Technology)  B.Sc. (Industrial Technology) 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัส 96 

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และ 
บรรจุภัณฑ์ 
รหัส 96134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องมีคุณสมบัติครบท้ัง 2 ข้อ ดังนี้ 
1. คุณสมบัติเฉพาะ 

เป็นผู้ประกอบอาชีพอยูใ่นภาคอตุสาหกรรม หรือมีประสบการณ์ 
ท่ีเกี่ยวข้อง และ 

2. ส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
2.1  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือ

เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบ
อาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับ
ถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ 

2.2  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ า
กว่า 25 ปีบริบูรณ ์นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ 

2.3  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการ
อบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ 

2.4  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ 

2.5  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม 
หรือ 

 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 411–417  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 423–424  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 426–427  
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัส 96 

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และ 
บรรจุภัณฑ์ 
รหัส 96134 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือ
อนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นท่ีไม่ใช่สาขาวชิาทางดา้น
อุตสาหกรรม หรือ 

2.7 ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่า ใน
สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ 

2.8 ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่า ท่ีไม่ใช่
สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม 

  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 411–417  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 423–424  
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 426–427  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  รหัส 96134 
1. ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา (144 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

10103  ทักษะชีวิต 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152  ไทยกับสังคมโลก 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
- บังคับ     14     ชุดวิชา 
96101  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 97214  วัสดุทางการพิมพ์และ 97407  การจัดการทางการผลติและ 
96102  คณิตศาสตร์และสถิต ิ           บรรจุภัณฑ ์           การควบคุมคุณภาพ 

ส าหรับวิทยาศาสตร์และ 97215  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี           ทางการพิมพ์ 
เทคโนโลย ี           การพิมพ์และบรรจุภณัฑ ์ 97410  การจัดการธุรกจิการพิมพ์ 

97101  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 97216  เทคโนโลยีกระบวนการพมิพ์(1) 97431  เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภณัฑ์(1) 
          การพิมพ ์ 97318  การออกแบบทางการพิมพ์ 97432  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 
97103  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ           และบรรจุภณัฑ์(1)           การพิมพ์และบรรจุภณัฑ์(2) 
          บรรจุภัณฑ ์ 97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์(1) 97434  เทคโนโลยีหลังพิมพ์(1) 
- เลือก     4     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้
97218  การจัดการด าเนินงานและ 97314  เทคโนโลยีการวางแผนและ 97315  เครื่องมือและเครื่องจักรกล 
          การเป็นผู้ประกอบการ           การควบคุมทางการผลติใน           การผลิต(1) 
97219  วัสดุอุตสาหกรรมและ           อุตสาหกรรม  
          กรรมวิธีการผลิต   

หมายเหตุ   (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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- เลือก     4     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้  (ต่อ) 
97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ 97419  การจัดการคณุภาพและ 97424  กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการ 
          ผลิตภณัฑ์และกระบวนการ           มาตรฐานอุตสาหกรรม           ในอุตสาหกรรม 
          ผลิตในอุตสาหกรรม(1) 97420  การจัดการโลจสิติกส์และ 97433  การศึกษาความเป็นไปไดท้าง 
97418  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย          โซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรม         อุตสาหกรรมและการจดัการโครงการ 
          และสิ่งแวดล้อมใน 97423  การวางผังโรงงานและ 99319  การออกแบบส่วนปฏิสมัพันธ์บนเว็บ 

อุตสาหกรรม           การศึกษาการท างานใน           และโมบาย 
 อุตสาหกรรม 99414  เทคโนโลยมีัลตมิีเดยี 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  (6 หน่วยกิต)  
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี  ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติหรือตามที่สภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 
โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 

2. ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางด้านอุตสาหกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10131  สังคมมนุษย ์ 10151  ไทยศึกษา 
 
 
 

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาตอ้งเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
วิชาบังคบั     10     ชุดวิชา 
96101  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 97214  วัสดุทางการพิมพ์และ 97318  การออกแบบทางการพิมพ์ 
96102  คณิตศาสตร์และสถิต ิ           บรรจุภัณฑ ์           และบรรจุภณัฑ์(1) 

ส าหรับวิทยาศาสตร์และ 97215  วิทยาศาสตร์และ 97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์(1) 
เทคโนโลย ี  เทคโนโลยีการพิมพ ์ 97407  การจัดการทางการผลติและ 

97101  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์  และบรรจุภณัฑ ์       การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ 
97103  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ์  97432  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 
วิชาเลือก     4     ชุดวิชา            การพิมพ์และบรรจุภณัฑ์(2) 

โดยเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
97216  เทคโนโลยีกระบวนการพมิพ์(1) 97420  การจัดการโลจสิติกส ์ 97431  เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภณัฑ์(1) 
97410  การจัดการธุรกจิการพิมพ์           และโซ่อุปทานส าหรับ     97434  เทคโนโลยีหลังพิมพ์(1)           
 อุตสาหกรรม  
และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
97218  การจัดการด าเนินงานและ 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ 

การเป็นผูป้ระกอบการ ผลิตภณัฑ์และกระบวนการ ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม          
97219  วัสดุอุตสาหกรรมและ ผลิตในอุตสาหกรรม(1) 97433 การศึกษาความเป็นไปไดท้าง 

กรรมวิธีการผลิต 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย อุตสาหกรรมและการจัดการ        
97314  เทคโนโลยีการวางแผนและ และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม โครงการ 

การควบคุมทางการผลติใน 97419 การจัดการคุณภาพและ 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพนัธ์          
อุตสาหกรรม มาตรฐานอตุสาหกรรม บนเว็บและโมบาย 

97315  เครื่องมือและเครื่องจักรกล 97423 การวางผังโรงงานและ 99414  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
การผลิต(1) การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรม 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

3. ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทีไ่มใ่ช่ทางด้านอุตสาหกรรม 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ปีครึง่) 

หมายเหตุ   (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96 

414 

รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)  

10121  อารยธรรมมนุษย ์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
วิชาบังคบั     14     ชุดวิชา 
96101  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 97214  วัสดุทางการพิมพ์และ 97407  การจัดการทางการผลติและ 
96102  คณิตศาสตร์และสถิต ิ            บรรจุภัณฑ ์           การควบคุมคุณภาพ 

ส าหรับวิทยาศาสตร์และ 97215  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี           ทางการพิมพ์ 
เทคโนโลย ี           การพิมพ์และบรรจุภณัฑ ์ 97410  การจัดการธุรกจิการพิมพ์ 

97101  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 97216  เทคโนโลยีกระบวนการพมิพ์(1) 97431  เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภณัฑ์(1) 
          การพิมพ ์ 97318  การออกแบบทางการพิมพ์ 97432  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลย ี
97103  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ           และบรรจุภณัฑ์(1)           การพิมพ์และบรรจุภณัฑ์(2) 
          บรรจุภัณฑ ์ 97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์(1) 97434  เทคโนโลยีหลังพิมพ์(1) 

- เลือก     3     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
97218  การจัดการด าเนินงานและ 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ 97423  การวางผังโรงงานและการศึกษา 
          การเป็นผู้ประกอบการ           ผลิตภณัฑ์และกระบวนการ           การท างานในอุตสาหกรรม 
97219  วัสดุอุตสาหกรรมและ           ผลิตในอุตสาหกรรม(1) 97424  กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการ 
          กรรมวิธีการผลิต 97418  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย           ในอุตสาหกรรม 
97314  เทคโนโลยีการวางแผนและ           และสิ่งแวดล้อมใน 97433  การศึกษาความเป็นไปไดท้าง 
          การควบคุมทางการผลติใน อุตสาหกรรม           อุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ 
          อุตสาหกรรม 97419  การจัดการคณุภาพและ 99319  การออกแบบส่วนปฏิสมัพันธ์บนเว็บ 
97315  เครื่องมือและเครื่องจักรกล           มาตรฐานอุตสาหกรรม           และโมบาย 
          การผลิต(1) 97420  การจัดการโลจสิติกส์และ 99414  เทคโนโลยมีัลตมิีเดยี 
           โซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรม 
นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (2) เป็นชุดวิชาทีน่ักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96 

415 

4. ส าเร็จการศึกษาปริญญาชัน้ใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 2 ปีครึง่) 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)  

- บังคับ     10     ชุดวิชา 
96101  คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 97214  วัสดทุางการพิมพแ์ละ 97403  เทคโนโลยีกอ่นพิมพ์(1) 
96102  คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ           บรรจุภัณฑ์ 97407  การจัดการทางการผลิตและ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97215  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี           การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ ์
97101  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพมิพ์ การพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ 97432  ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยี 
97103  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์   97318  การออกแบบทางการพิมพ์           การพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์(2) 
           และบรรจุภัณฑ(์1)  

- เลือก     3     ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้  

97216  เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์(1) 97420  การจัดการโลจสิติกส์และ 97431  เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์(1) 
97410  การจัดการธุรกิจการพิมพ์  โซ่อุปทานส าหรับ 97434  เทคโนโลยีหลังพิมพ์(1) 
  อุตสาหกรรม  

- และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
97218  การจัดการด าเนินงานและ 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ 97423  การวางผังโรงงานและการศึกษา 
          การเป็นผู้ประกอบการ           ผลิตภณัฑ์และกระบวนการ           การท างานในอุตสาหกรรม 
97219  วัสดุอุตสาหกรรมและ           ผลิตในอุตสาหกรรม(1) 97424  กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการ 
          กรรมวิธีการผลิต 97418  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย           ในอุตสาหกรรม 
97314  เทคโนโลยีการวางแผนและ           และสิ่งแวดล้อมใน 97433  การศึกษาความเป็นไปไดท้าง 
          การควบคุมทางการผลติใน อุตสาหกรรม           อุตสาหกรรมและการจัดการ 
          อุตสาหกรรม 97419  การจัดการคณุภาพและ โครงการ 
97315  เครื่องมือและเครื่องจักรกล           มาตรฐานอุตสาหกรรม 99319  การออกแบบส่วนปฏิสมัพันธ์ 
          การผลิต(1)            บนเว็บและโมบาย 
   99414  เทคโนโลยมีัลตมิีเดยี 

 

หมายเหตุ   (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96 

416 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   

5. ส าเร็จการศึกษาปริญญาชัน้ใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ทีไ่มใ่ช่ทางด้านอุตสาหกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 3 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

10151  ไทยศึกษา   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)  

- บังคับ     14     ชุดวิชา 
96101  คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 97214  วัสดทุางการพิมพแ์ละ 97407  การจัดการทางการผลิตและ 
96102  คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ            บรรจุภัณฑ์           การควบคุมคุณภาพ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97215  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี           ทางการพิมพ ์
97101  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ           การพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ 97410  การจัดการธุรกิจการพิมพ์ 
          การพิมพ ์ 97216  เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์(1) 97431  เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์(1) 
97103  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 97318  การออกแบบทางการพิมพแ์ละ 97432  ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยี 
          บรรจุภัณฑ์           บรรจุภัณฑ(์1)           การพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์(2) 
 97403  เทคโนโลยีกอ่นพิมพ์(1) 97434  เทคโนโลยีหลังพิมพ์(1) 
- เลือก     3     ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้
97218  การจัดการด าเนินงานและ 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ 97423  การวางผังโรงงานและการศึกษา 
          การเป็นผู้ประกอบการ           ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต           การท างานในอุตสาหกรรม 
97219  วัสดอุุตสาหกรรมและ           ในอุตสาหกรรม(1) 97424  กลยุทธก์ารจัดการระบบปฏิบัติการ 
          กรรมวิธีการผลิต 97418  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย           ในอุตสาหกรรม 
97314  เทคโนโลยีการวางแผนและ           และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 97433  การศึกษาความเป็นไปไดท้าง 
          การควบคุมทางการผลิตใน 97419  การจัดการคุณภาพและ           อุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ 
          อุตสาหกรรม           มาตรฐานอุตสาหกรรม 99319  การออกแบบส่วนปฏิสัมพนัธ์บนเว็บ 
97315  เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกล 97420  การจัดการโลจิสติกสแ์ละ           และโมบาย 
          การผลิต(1)           โซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรม 99414  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

 

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาตอ้งเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสดุท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96 

417 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96 

418 

คุณสมบัติของผู้สมคัร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
1) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324 
2) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334 

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
Bachelor of Science (Information and  B.Sc. (Information and 
Communication Technology) Communication Technology) 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย) 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัส 96 

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
1) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสาร 

    รหัส 96324 
2) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    รหัส 96334 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
ที่สมัคร หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า25 ปี
บริบูรณ ์นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4.  ส าเ ร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม .6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  
 

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ 
รายละเอียดของหลักสตูร หน้า 419– 421  
สมัครภาคต้น 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 424 
สมัครภาคปลาย 
ดูโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียน หน้า 427 
 



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96 

419 

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รหัส 96324 

2) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์  รหัส 96334 
1. ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา (144 หน่วยกิต)  
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร 4 ป)ี 
รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

10103  ทักษะชีวิต 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151  ไทยศึกษา 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
10131  สังคมมนุษย ์   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)  
- บังคับ     7     ชุดวิชา 
96101  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96304  การสื่อสารข้อมูลและระบบ 99201  วิทยาศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลย ี
96102  คณิตศาสตร์และสถิต ิ           เครือข่ายคอมพิวเตอร ์  สารสนเทศและการสื่อสาร 

ส าหรับวิทยาศาสตร์และ 96408  การจัดการระบบฐานข้อมูล(1) 99402  การจัดการความมั่นคงปลอดภัย 
เทคโนโลย ี 96414  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)           ในระบบคอมพิวเตอร ์

- เลือก     11     ชุดวิชา โดยเลือกวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึงเท่าน้ัน 
1) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รหัส 96324 

บังคับ     7     ชุดวิชา 
96407  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 99202  การวิเคราะห์ข้อมลู 99321  การประยุกตเ์ทคโนโลย ี
96411  ระบบสารสนเทศและ 99301  เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ           สารสนเทศและการสื่อสาร 
          การจัดการความรู ้           และการประยุกต ์  ส าหรับผู้สูงอาย ุ
96412  การบริหารโครงการด้าน  99409  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 
          เทคโนโลยีสารสนเทศ            สารสนเทศและการสื่อสาร(2) 

หมายเหตุ   (1) เป็นชดุวิชาทีน่ักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ยและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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เลือก     4     ชุดวิชา จากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึง ดังนี้ 
(1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

96305  เทคโนโลยีสารสนเทศกับ 96404  การตรวจสอบระบบงาน 96413  การออกแบบและพัฒนาเวบ็(1) 
          งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม           คอมพิวเตอร์และการควบคุม 96415  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
           ภายใน  

(2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร 
99313  การสื่อสารไร้สายและ 99410  การจัดการและการออกแบบ 99412  หลักการและการบริหารเครือข่าย(1) 
          เครือข่าย           ระบบโทรคมนาคม 99419  ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

2) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์  รหัส 96334 
บังคับ     8     ชุดวิชา 

99312  คณิตศาสตร์ส าหรับ 99315  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 99414  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
          เทคโนโลยีสารสนเทศและ           และระบบปฏิบัติการ 99415  การโปรแกรมเว็บ(1) 
          การสื่อสาร 99316  การวิเคราะห์และออกแบบ 99419  ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
99314  โครงสร้างขอ้มูลและ           ระบบเชิงวัตถุ 99429  ประสบการณ์วิชาชพีวทิยาการ 
          ขั้นตอนวิธี            คอมพิวเตอร์(2) 

เลือก     3     ชุดวิชา จากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึง ดังนี้ 
(1) กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต ์

99410  การจัดการและการออกแบบ 99415  วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ 99421  การโปรแกรมเชิงวัตถุ(1) 
          ระบบโทรคมนาคม   

(2) กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี  
99313  การสื่อสารไร้สายและ 99319  การออกแบบส่วนปฏิสัมพนัธ์ 99422  การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ 
          เครือข่าย    บนเว็บและโมบาย           เคลื่อนที่(1) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียน

เรียนชุดวิชาเลือกเสรี 
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 
ง. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
จ. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติหรือตามที่สภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก าหนด 

 
 
 

หมายเหตุ    (1) เป็นชุดวชิาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test : STOU–EPT)  ของมหาวิทยาลัย  
หรือน าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแสดง   
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม  รหัส 96124 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1) ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
96102 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลย ี 

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
1,000 บาท 

  

เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
    

2) ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม  
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับ 
 อุตสาหกรรม  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

3) ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทีไ่มใ่ช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับ 
 อุตสาหกรรม  

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

4) ส าเร็จการศึกษาปริญญาชัน้ใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม  
10151 ไทยศึกษา 
97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม 
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับ 
 อุตสาหกรรม  

1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,200 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
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วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม  รหัส 96124  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

5) ส าเร็จการศึกษาปริญญาชัน้ใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ไม่ใชท่างด้านอุตสาหกรรม 
10151 ไทยศึกษา 
96102 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวิทยาศาสตร ์
 และเทคโนโลย ี
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับ 
 อุตสาหกรรม  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,200 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย 
    

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

1) ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10151 ไทยศึกษา 
96102 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวิทยาศาสตร ์
 และเทคโนโลย ี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย  

2) ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม  
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
96102 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวิทยาศาสตร ์
 และเทคโนโลย ี 

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า 
    

3) ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทีไ่มใ่ช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 
96102 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวิทยาศาสตร ์
 และเทคโนโลย ี 

1,000 บาท 
1,100 บาท 
1,000 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า 
    

4) ส าเร็จการศึกษาปริญญาชัน้ใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม  
10151 ไทยศึกษา 
96102 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวิทยาศาสตร ์
 และเทคโนโลย ี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96 
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วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 

5) ส าเร็จการศึกษาปริญญาชัน้ใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ไม่ใชท่างด้านอุตสาหกรรม 
10151 ไทยศึกษา 
96102 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวิทยาศาสตร ์
 และเทคโนโลย ี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์  

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท  

อาทิตย์  28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์  27 ม.ค. 2561 บ่าย  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324 
2) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
96102 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวิทยาศาสตร ์
 และเทคโนโลย ี 

1,000 บาท 
 

1,100 บาท 
1,000 บาท  

เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 28 ม.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 27 ม.ค. 2561 เช้า  

 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96 

โปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน   
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1) ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10103 ทักษะชีวิต 
96101 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
เลือก 1 ชดุวิชาจากชุดวชิาต่อไปนี้ 
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุม 
 คุณภาพทางการพิมพ์ 
97424 กลยุทธก์ารจัดการระบบปฏิบัติการ 
 ในอุตสาหกรรม  

1,100 บาท 
1,400 บาท 

 
1,200 บาท 
1,200 บาท 
4,200 บาท 
1,200 บาท 

 
1,100 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
    

2) ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม  
10131 สังคมมนุษย์ 
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ 
 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 
97424 กลยุทธก์ารจัดการระบบปฏิบัติการ 
 ในอุตสาหกรรม  

1,000 บาท 
3,600 บาท 

 
1,100 บาท 

  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
    

3) ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเทา่ที่ไม่ใช่สาขาวิชาทางดา้นอุตสาหกรรม 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภณัฑ์และ 
 กระบวนการผลติในอุตสาหกรรม 
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
 ในอุตสาหกรรม  

1,000 บาท 
 

3,600 บาท 
 

1,000 บาท  

เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
    



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96 

426 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124  (ต่อ) 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

4) ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึง หรือเทียบเทา่ ในสาขาวิชาทางดา้นอุตสาหกรรม  
10151 ไทยศึกษา 
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม 
 ทางการผลติในอุตสาหกรรม 
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภณัฑ์และ 
 กระบวนการผลติในอุตสาหกรรม  

1,100 บาท 
1,200 บาท 

 
3,600 บาท 

  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า 
    

5) ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึง หรือเทียบเทา่ ในสาขาวิชาที่ไม่ใชท่างด้านอุตสาหกรรม 
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม 
 ทางการผลติในอุตสาหกรรม 
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
 ในอุตสาหกรรม  

1,400 บาท 
1,200 บาท 

 
1,000 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์ 28 ก.ค. 2561 เช้า 
    

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

1) ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
10103 ทักษะชีวิต 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภณัฑ ์ 

1,100 บาท 
1,000 บาท 

 
1,200 บาท  

เสาร ์  28 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย  

2) ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม  
10131 สังคมมนุษย ์
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภณัฑ ์ 

1,000 บาท 
1,400 บาท 
1,200 บาท  

เสาร ์  28 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96 
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วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 

3) ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทีไ่มใ่ช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต 
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภณัฑ ์ 

1,000 บาท 
 

1,400 บาท 
1,200 บาท  

เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย  

4) ส าเร็จการศึกษาปริญญาชัน้ใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม  
96101 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
และเลอืก 1 ชุดวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปนี ้
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม 
 ทางการผลิตในอุตสาหกรรม 
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ 
 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่แวดล้อม 
 ในอุตสาหกรรม 
97424 กลยุทธก์ารจัดการระบบปฏิบัติการ 
 ในอุตสาหกรรม 
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

1,400 บาท 
1,200 บาท 

 
1,200 บาท 

 
3,600 บาท 

 
1,000 บาท 

 
1,100 บาท 

 
1,200 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 เช้า 
   
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย 
   
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย  

5) ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึง หรือเทียบเทา่ ในสาขาวิชาที่ไม่ใชท่างด้านอุตสาหกรรม 
96101 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์  

1,400 บาท 
1,200 บาท 
3,800 บาท  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า 
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324 
2) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334 

ชุดวิชา 
ค่าชดุวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคปลาย 
10151 ไทยศึกษา 
96101 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
96102 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวิทยาศาสตร ์
 และเทคโนโลย ี 

1,100 บาท 
1,400 บาท 
1,000 บาท 

  

อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 บ่าย 
อาทิตย์  29 ก.ค. 2561 เช้า 
เสาร ์  28 ก.ค. 2561 บ่าย 
    



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

7. การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk–in Exam) 
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7. การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบคุคลด้วยคอมพิวเตอร ์
    (Walk – in Exam) 

 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยส านักทะเบียนและวัดผล ได้เพิ่มการสอบไล่รูปแบบใหม่ขึ้นอีกวิธีหนึ่ง เป็นระบบ

สอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่พร้อมจะสอบในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  โดยไม่ต้องรอสอบไล่ประจ า

ภาคการศึกษา รูปแบบการสอบนี้เรียกว่า  การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ  Walk-

in Exam  มหาวิทยาลัยได้เปิดสอบครั้งแรกในภาคปลาย ปีการศึกษา 2553  จนถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2558  เปิดสอบ

มาแล้ว 24 ชุดวิชา 

นักศึกษาท่ีเข้าสอบ  Walk-in Exam  ซึ่งจะเปิดสอบก่อนสอบไล่ประจ าภาคประมาณ 1 เดือน จะทราบผลการสอบของ

ชุดวิชานั้นทันทีเมื่อสอบเสร็จ  (ส าหรับชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยเพียงอย่างเดียว) นักศึกษาที่สอบผ่านในระบบ Walk-in Exam  

จึงไม่ต้องเข้าสอบไล่ประจ าภาคอีก  แต่หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านในระบบ Walk-in Exam  สามารถเข้าสอบไล่ประจ าภาค

การศึกษาได้ตามปกติ และหากยังสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้อีก  นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับ

การศึกษาในระบบทางไกล 

ชุดวิชาที่เปิดสอบ 24 ชุดวิชา 

10103   ทักษะชีวิต 40101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 53202   การสาธารณสุขท่ัวไป 

10121   อารยธรรมมนุษย ์ 54102   การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

10131   สังคมมนุษย ์ 54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้าน 

10141   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต            อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

10151   ไทยศึกษา 54114   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การควบคุม 

10161   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร* 60120   หลักเศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 

13413   เทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งต้น 71201   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

20301   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 80204   เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 

30210   การจัดการการผลติและด าเนินงาน  81417   การบริหารและการพัฒนาองค์การ 

           และหลักการตลาด 81427   กฎหมายอาญาส าหรับรฐัศาสตร ์

30211   องค์การและการจัดการ และ 90303   พืชเศรษฐกิจ 

           การจัดการทรัพยากรมนษุย์ 96102   คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวิทยาศาสตร์และ  

32206   สถิติธุรกจิและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ            เทคโนโลย ี

และยังเปดิชุดวิชาอื่นๆ เพิ่มอีกในแต่ละภาคการศึกษา ดูชุดวิชาที่เปดิสอบได้ที่  http://www.stou.ac.th 

*ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เป็นชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย  

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

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเปิดสอบ  Walk-in Exam  ในภาคการศึกษานั้น  แต่ละชุดวิชาเลือกสอบได้  

1 คาบ  

วิธีการสมัครสอบ 

กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ 

มสธ. แล้วคลิกท่ีเมนู  สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk – in  Exam)  

ค่าธรรมเนียมสอบ  ชุดวิชาละ 300 บาท  ช าระเงินโดยตัดบัญชี KTB Online  หรือท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ท่ัวประเทศ 

ช่วงเวลาการรับสมัคร 

ภาคต้น ประมาณกลางเดือนกันยายน ถึงกลางเดือนธันวาคม 

ภาคปลาย ประมาณกลางเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนมิถุนายน 

ช่วงเวลาและสถานที่สอบ 

ภาคต้น เสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม    

ภาคปลาย เสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน 

สอบวันละ 2 คาบ คาบแรกเวลา 9.00 น.–12.00 น.   คาบที่สองเวลา  13.30 น.–16.30 น.    

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6–8 ช้ันลอย และ ช้ัน5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

ธรรมาธิราช 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  เพชรบุรี นครสวรรค์ อุดรธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช ล าปาง 

อุบลราชธานี สุโขทัย นครนายก และยะลา 

http://www.stou.ac.th/
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8. สนามสอบและรหสัสนามสอบ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการจัดสอบ โดยการจัดสถานที่สอบที่
เรียกว่า “สนามสอบ” ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และบางจังหวัดมีสนามสอบระดับอ าเภอให้นักศึกษาใช้เป็นสถานท่ีสอบ 

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาเลือกสนามสอบไว้ก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
สนามสอบโดยให้ผู้สมัครด าเนินการดังนี้ 

1. เลือกสนามสอบในข้อ 22 ของใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  (มสธ.1) โดยท าเครื่องหมาย ✕  
ในช่อง       และกรอกช่ือโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดเป็นสนามสอบ  จังหวัด และรหัสสนามสอบให้ครบถ้วน สามารถดู
รายละเอียดรายชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและรหัสสนามสอบจาก หน้า 431–432 

มหาวิทยาลัยจะจัดสอบตามที่นักศึกษาระบุไว้ ยกเว้น สนามสอบดังกล่าวไม่สามารถจัดสอบให้ได้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาจัดสอบในสนามสอบที่ใกล้เคียงกับสนามสอบที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ให้มากท่ีสุด 

2.  กรณีไม่ระบุสนามสอบ มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบให้โดยใช้ที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งไว้เพื่อขอใช้ในการติดต่อ
และรับเอกสารจากมหาวิทยาลัย โดยจะจัดสนามสอบให้ในสนามสอบที่ใกล้เคียงกับรหัสไปรษณีย์ที่อยู่ให้มากที่สุดเป็นเกณฑ์ 
ในการจัดสนามสอบ 

     22. สถานที่ที่ให้มหาวิทยาลยัจัดสอบ 
      22.1 จัดสอบโดยใช้รหัสไปรษณียท์ี่อยู่ตามขอ้ 12.2.10 เป็นเกณฑ์ในการจัดสอบของมหาวิทยาลัย..  
      22.2 จัดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียน..............................จังหวัด ............................... รหัสสนามสอบ   
 
ส าหรับการสอบซ่อมของแต่ละภาคการศึกษาจะมีจ านวนสนามสอบลดลงจากสนามสอบที่จัดให้ในการสอบไล่  

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้กับนักศึกษาที่เลือกสนามสอบไว้และไม่ได้จัดเป็นสนามสอบในภาคการศึกษานั้น  ให้เข้าสอบใน
สนามสอบที่ใกล้เคียงแทน โดยจะแจ้งรายละเอียดสนามสอบให้กับนักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์หรือตรวจสอบ
ก าหนดการสอบและสนามสอบจากเว็บไซต์ที่ http://www.stou.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ (อัตโนมัติ) หมายเลข  
0 2504 7799 ก่อนวันสอบประมาณ 2 สัปดาห์ 

อนึ่ง นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสนามสอบ ต้องยื่นค าร้องขอย้ายสนามสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบ 45 วัน โดย
ส าเนาใบค าร้องได้จากคู่มือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว  หรือ
ดาว์นโหลดใบค าร้องจาก http://www.stou.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา โทร. 0 2504 7231 หรือ e-mail : 
re.reoffice@stou.ac.th 

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

จังหวัด ชื่อสนามสอบ 
รหัส 

สนามสอบ 
จังหวัด ชื่อสนามสอบ 

รหัส 
สนามสอบ 

กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 10002 ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ 23000 
 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 10004 ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 92000 
 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 10006 ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม 63000 
 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 10007  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 63110 
 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 10008  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 63170 
 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 10009 นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 26000 
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 10010 นครปฐม โรงเรียนราชินีบูรณะ 73002 
 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 10012 นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 48000 
 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 10013 นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 30001 
 โรงเรียนบางกะปิ 10014  โรงเรียนบุญวัฒนา 30002 
 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 10015  โรงเรียนบัวใหญ่ 30120 
 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 10016  โรงเรียนสีค้ิว 30140 
 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 10017  “สวัสด์ิผดุงวิทยา”  
 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 10018 นครศรธีรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 80000 
 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 10019  โรงเรียนสตรีทุ่งสง 80110 
 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 10020 นครสวรรค ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 60000 
 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 10035 นนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 11001 
กระบี่ โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล 81000  โรงเรียนสตรีนนทบุรี 11002 
กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 71000  โรงเรียนปากเกร็ด 11006 
กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 46000 นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส 96000 
ก าแพงเพชร โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 62000  โรงเรียนสุไหงโก-ลก 96120 
ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 40000 น่าน โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร 55000 
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 40120  โรงเรียนปัว 55120 
 โรงเรียนชุมแพศึกษา 40130 บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ 38000 
จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี 22000 บุรีรัมย ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 31000 
ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 24000  โรงเรียนนางรอง 31110 
ชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล 20001 ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล 12001 
 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 20004  โรงเรียนธัญบุรี 12003 
 โรงเรียนสิงห์สมุทร 20180 ประจวบคีรีขันธ ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 77000 
ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 36000  โรงเรียนหัวหิน 77110 
ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย 86000 ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง 25000 
เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 57000 ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 94000 
เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 50001     วิทยาเขตปัตตานี  
 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 50002 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 13001 
 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 50170 พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  56000 
ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 17000 พิจิตร  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 66000 
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รายช่ือโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและรหัสสนามสอบ  (ต่อ) 

จังหวัด ชื่อสนามสอบ 
รหัส 

สนามสอบ 
จังหวัด ชื่อสนามสอบ 

รหัส 
สนามสอบ 

พิษณุโลก  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 65000 สกลนคร  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 47000 
เพชรบูรณ์  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 67000  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 47110 
 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  67160     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เพชรบุรี  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 76000 สงขลา  โรงเรียนมหาวชิราวุธ 90000 
แพร่  โรงเรียนพิริยาลัย 54000  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  90111 
พังงา  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 82000  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  90160 
พัทลุง  โรงเรียนพัทลุง 93000 สตูล  โรงเรียนสตูลวิทยา 91000 
ภูเก็ต  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 83000 สมุทรสาคร  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 74001 
มุกดาหาร  โรงเรียนมุกดาหาร 49000 สมุทรสงคราม  โรงเรียนศรัทธาสมุทร 75000 
มหาสารคาม  โรงเรียนสารคามพิทยาคม 44000 สมุทรปราการ  โรงเรียนสมุทรปราการ  01001 
แม่ฮ่องสอน  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 58000  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  01002 
 โรงเรียนแม่สะเรียง  58110 สระแก้ว  โรงเรียนสระแก้ว 27000 
    “บริพัตรศึกษา”  สระบุรี  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 18000 
ยะลา  โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 95000 สิงห์บุรี  โรงเรียนสิงห์บุรี 16000 
 โรงเรียนเบตง  95110 สุโขทัย  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 64000 
    “วีระราษฎร์ประสาน”  สุพรรณบุรี  โรงเรียนสงวนหญิง 72000 
ยโสธร  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 35000 สุราษฎร์ธานี  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 84000 
ร้อยเอ็ด โรงเรียนสตรีศึกษา 45000  โรงเรียนเกาะสมุย  84140 
 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  45130 สุรินทร์  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 32000 
ระนอง  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 85000 หนองคาย  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 43000 
ระยอง  โรงเรียนระยองวิทยาคม 21001 หนองบัวล าภู  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 39000 
 โรงเรียนวัดป่าประดู่  21002 อ่างทอง  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ 14000 
ราชบุรี  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 70000     วิทยาคม  
ลพบุรี  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 15000 อุบลราชธานี  โรงเรียนนารีนุกูล 34000 
ล าปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 52000  โรงเรียนเดชอุดม  34160 
ล าพูน โรงเรียนจักรค าคณาทร 51000 อุทัยธานี  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 61000 
เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม 42000 อุดรธาน ี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 41000 
ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 33000  โรงเรียนกุมภวาปี  41110 
 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 33110 อุตรดิตถ ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 53000 
   อ านาจเจริญ  โรงเรียนอ านาจเจริญ 37000 
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9. อตัราค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระเป็นค่าสมคัรเป็นนักศึกษา 

ส าหรบัผูส้มคัรในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

 
เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครต้องตรวจสอบ

การช าระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.  ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครจะต้องช าระเท่ากันทุกคน จ านวน 1,400 บาท ประกอบด้วย 

1.1  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท ช าระคร้ังเดียวเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 
 (ผู้สมัครที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร 15 กันยายน 2560 ได้รับยกเว้นไม่ต้องช าระ  
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท) 

1.2  ค่าบ ารุงการศึกษา 500 บาท 
1.3  ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตนิักศึกษาเหมาจ่าย 100 บาท ช าระคร้ังเดียวตลอดอายุการเป็น 

 นักศึกษา และ 
2.  ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละชุดวิชาจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจ านวนสื่อประจ าชุดวิชา หรือ

ค่ากิจกรรมฝึกฏิบัติของชุดวิชานั้นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ล าดับ 
รหัส 

ชุดวิชา 
ชื่อชดุวิชาท่ีเปิดให้ลงทะเบยีนเรียน 

อัตราท่ีตอ้งช าระ 
(บาท)(1) 

วันและคาบเวลาสอบไล ่
ภาคตน้(2) 

1 10103 ทักษะชีวิต 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
3 10121 อารยธรรมมนุษย์ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
4 10131 สังคมมนุษย์ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
5 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพือ่ชีวิต 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
6 10151 ไทยศึกษา 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
7 10152 ไทยกับสังคมโลก 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
8 10161 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
9 10162 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1,500 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
10 10163 ภาษาเขมรเพือ่การสื่อสาร 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
11 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
12 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 1,300 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
13 10172 การอา่นภาษาอังกฤษ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
14 10201 ประวัติศาสตร์ไทย 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
15 11006 ภาษาจีนเพือ่การพาณิชย์ 1,600 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
16 11008 ภาษาจีนเพือ่อุตสาหกรรมการบริการ 1,600 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
17 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
18 11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
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ล าดับ 
รหัส 

ชุดวิชา 
ชื่อชดุวิชาท่ีเปิดให้ลงทะเบยีนเรียน 

อัตราท่ีตอ้งช าระ 
(บาท)(1) 

วันและคาบเวลาสอบไล ่
ภาคตน้(2) 

19 11201 คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร ์ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
20 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
21 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
22 12306 วรรณคดีไทย 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
23 12407 แนวคิดไทย 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
24 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(5) 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

25 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
26 13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
27 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
28 13323 การจัดการการเงินและการจัดการการด าเนินงาน 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
29 13401 ประสบการณ์วิชาชพีสารสนเทศศาสตร์(5) 2,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

30 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
31 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
  และวิทยาศาสตร์   

32 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
33 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิ่น 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
34 13421 การจัดการงานส านักงาน 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
35 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
36 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
37 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
38 14317 การอา่นภาษาอังกฤษ 2 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
39 14318 หลักการแปล 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
40 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
41 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
42 14422 การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
  อย่างมีประสิทธิผล   

43 14423 ประสบการณ์วิชาชพีภาษาอังกฤษ(5) 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

44 15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ์ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
45 15206 ภาษาเพื่อการสือ่สาร 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
46 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
47 15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
  นักนิเทศศาสตร ์   

48 15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
49 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
50 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
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ล าดับ 
รหัส 

ชุดวิชา 
ชื่อชดุวิชาท่ีเปิดให้ลงทะเบยีนเรียน 

อัตราท่ีตอ้งช าระ 
(บาท)(1) 

วันและคาบเวลาสอบไล ่
ภาคตน้(2) 

51 16338 การขา่วเบื้องต้น 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
52 16344 การพูดและการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสียง(3) 4,600 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
53 16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
54 16350 ศิลปะภาพถา่ยและภาพยนตร์ 1,400 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
55 16353 การสื่อสารการตลาด 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
56 16359 ความรู้เบื้องต้นการสือ่สารชุมชน 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
57 16360 การศึกษาชุมชนเพือ่การวิจัยและพฒันา(3) 5,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
58 16361 การบริหารจัดการและกลยุทธก์ารสือ่สารชุมชน 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
59 16412 ประสบการณ์วิชาชพีนิเทศศาสตร์(5) 2,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

60 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา (3) 3,400 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
61 16440 การเขียนส าหรับสื่อสิ่งพิมพ ์(3) 4,300 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
62 16445 การจัดและการผลิตรายการวทิยุกระจายเสียง 1,400 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
  เบื้องต้น(3)   

63 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น(3) 5,400 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
64 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (3) 5,900 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
65 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ ์(3) 3,600 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
66 20101 พื้นฐานการศึกษา 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
67 20202 วิทยาการการสอน 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
68 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
69 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
70 20302 สถิต ิวิจัย และประเมินผลการศึกษา 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
71 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
72 20304 พื้นฐานวชิาชพีศึกษาศาสตร์ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
73 20401 ประสบการณ์วิชาชพีศึกษาศาสตร์(5) 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

74 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
75 21002 นวัตกรรมการสือ่สารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
76 21003 การเล่น ของเล่น และเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
77 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
78 21007 อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
79 21008 การพัฒนาทกัษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
80 21201 พฤตกิรรมวัยเด็ก 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
81 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
82 21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
83 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
84 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
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85 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
86 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
87 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
88 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห ์ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
89 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาส าหรับครู 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
90 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์ส าหรับครู 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
91 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคม ี- ฟิสิกสพ์ื้นฐาน 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
92 22251 คณิตศาสตร ์1: เซต ระบบจ านวน และ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
  เรขาคณิตวิเคราะห ์   

93 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
94 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
95 22305 พฤตกิรรมวัยรุ่น 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
96 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์ส าหรับครู 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
97 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์ส าหรับครู 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
98 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
  และคณิตศาสตร ์   

99 22351 คณิตศาสตร ์3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
  เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น   

100 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
101 22412 ภาษาไทย 5: การอา่นส าหรับครู 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
102 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนส าหรับครู 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
103 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยส าหรับครู 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
104 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์ส าหรับครู 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
105 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจ านวน 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
106 23304 โรงเรียนกับชุมชน 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
107 24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
108 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวชิาเตรียมประสบการณ์ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
109 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวชิาทักษะ  1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  และสร้างเสริมประสบการณ์   
110 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวชิาเฉพาะ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
111 24407 ประสบการณ์วิชาชพีการวัดและประเมินผล 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  การศึกษา(5)   

112 24412 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านเจตพิสยัและทกัษะพิสัย 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
113 24413 การประเมินโครงการ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
114 24414 การประเมินหลักสูตร 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
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115 24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
116 25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
117 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
118 25406 กิจกรรมและเคร่ืองมอืแนะแนว 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
119 25407 ประสบการณ์วิชาชพีการแนะแนว(5) 2,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

120 26301 การศึกษาตลอดชีวติและการศึกษานอกระบบ 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
121 26403 แหล่งวทิยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
122 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝกึอบรม 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
123 26407 ประสบการณ์วิชาชพีการศึกษานอกระบบ(5) 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

124 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
125 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(3) 3,400 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
126 27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
127 27416 ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีและ 2,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  สื่อสารการศึกษา(5)   

128 30105 การบัญชแีละการเงินเพื่องานก่อสรา้ง 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
129 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
130 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
131 30204 องค์การและการจัดการ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
132 30205 คณิตศาสตร์และสถิต ิ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
133 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษอีากร 1 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
134 30208 การบัญชกีารเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
135 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
136 30210 การจัดการการผลิตและด าเนินงาน และ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  หลักการตลาด   
137 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  ทรัพยากรมนุษย์   
138 31301 การวางแผนงานก่อสร้าง 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
139 31302 การส ารวจปริมาณและการประมาณราคา 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
140 31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
141 31405 การวิเคราะห์โครงการ 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
142 31406 ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการงานก่อสร้าง(5) 2,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

143 31408 เทคโนโลยีการกอ่สร้างและเคร่ืองจักรกล 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
144 31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
145 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
146 32204 การบัญชขีั้นต้น 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
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147 32205 การบัญชขีั้นกลาง 2 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
148 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
149 32207 การบัญชขีั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  ทางการบัญช ี   
150 32208 การบัญชขีั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  การวิเคราะห์งบการเงิน   
151 32209 การบัญชขีั้นต้นและหลกัเบื้องต้นเกีย่วกับ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  ระบบสารสนเทศ   
152 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ ์ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
153 32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
154 32302 การจัดการการตลาด 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
155 32303 การจัดการการเงิน 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
156 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
157 32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
158 32311 การบัญชตี้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
159 32314 การบัญชขีั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
160 32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
161 32322 การสอบบัญช ีการบัญชีภาษีอากร และ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  การวางแผนภาษี   
162 32324 การสอบบัญช ีการตรวจสอบภายใน และ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  การควบคุมภายใน   
163 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  การจัดการความรู้   
164 32326 การจัดการเชิงกลยทุธแ์ละการจัดการ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  เพื่อสรา้งสมรรถนะ   
165 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
166 32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
167 32333 การวิเคราะหพ์ฤตกิรรมผู้บริโภค 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
168 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทอ่งเทีย่วและ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
169 32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเที่ยวไทยอยา่งยั่งยืน 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
170 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทอ่งเที่ยว 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  และการโรงแรม   
171 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
172 32361 ทรัพยากรการทอ่งเที่ยวของไทย 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
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173 32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
174 32403 พฤตกิรรมมนุษย์ในองค์การ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
175 32422 หลักการประกันภัย 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
176 32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
177 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
178 32435 ประสบการณ์วิชาชพีการตลาด(5) 2,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

179 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
  และการสอบบัญช ี   

180 32444 การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสูง 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
181 32445 การบัญชีระหวา่งประเทศ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
182 32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขั้นสูง 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
183 32447 การภาษอีากร 2 และการวางแผนภาษีอากร 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
184 32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวจัิยธุรกิจ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
185 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
186 32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์และการจัดการ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  ธุรกิจน าเขา้-ส่งออก   
187 32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
188 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  ควบคุมทางการเงิน   
189 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
190 32456 ประสบการณ์วิชาชพีการเงิน(5) 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

191 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
192 32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
193 32473 การจัดการช่องทางการตลาดและหว่งโซ่อุปทาน 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
194 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
195 32475 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
196 32477 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์ 4,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  และการจัดการธุรกิจตัวแทนทอ่งเทีย่ว (3)   
197 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
198 32481 ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการการท่องเที่ยว 2,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  และการโรงแรม(5)   

199 32482 ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการ(5) 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

200 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน และสัมมนา 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
  การบัญชีบริหาร(5)   
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201 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศกแ์ละการท่องเที่ยว 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
  อาเซียน   

202 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
  ระหว่างประเทศ   

203 32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
204 33202 การคลังและงบประมาณ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
205 33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
206 33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองทอ้งที่ 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
207 33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
208 33206 การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชมุชน 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
209 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
210 33304 ขอบขา่ยการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
211 33306 ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองทอ้งที่ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
212 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  นักปกครองทอ้งที ่   
213 33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  การปกครองท้องที ่   
214 33401 ประสบการณ์วิชาชพีบริหารรัฐกิจ(5) 2,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

215 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
216 33421 หลักการบริหารท้องถิ่น 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
217 33432 การบริหารส านักงาน 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
218 33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวทิยา 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
219 33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
220 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
221 33445 ประสบการณ์วิชาชพีการบริหาร 2,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  การปกครองท้องที่(5)   

222 33447 การจัดบริการสาธารณะของทอ้งถิ่น 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
223 33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
224 33449 การบริหารการบริการสาธารณะ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
225 33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
226 33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
227 33452 กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองท้องที ่ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
228 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ไป 1,300 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
229 40103 กฎหมายเกษตร 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
230 41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้น าชุมชน 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
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231 41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
  ส าหรับผู้น าชุมชน   

232 41003 การบริหารจัดการชุมชน 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
233 41004 เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน(5) 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

234 41201 กฎหมายมหาชน 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
235 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สญัญา 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
236 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หน้ี ละเมิด 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
237 41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิั่วไป 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
238 41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
239 41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
240 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซ้ือขาย เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
241 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์  1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  ตัวแทนประกันภัย   
242 41341 กฎหมายวธิีสบัญญัต ิ1: หลักทั่วไป 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  ในวิธีพิจารณาความแพ่ง   
243 41342 กฎหมายวธิีสบัญญัต ิ2: วิธพีิจารณาความแพ่ง 1000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  และกฎหมายล้มละลาย   
244 41343 กฎหมายวธิีสบัญญัต ิ3: วิธพีิจารณาความอาญา 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
245 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได ้ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
246 41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
247 41444 ประสบการณ์วิชาชพีกฎหมาย(5) 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

248 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
249 41452 สถาบันระหว่างประเทศ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
250 41454 กฎหมายสทิธิมนุษยชน 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
251 41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  การแข่งขันทางการค้า   
252 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
253 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
254 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  และนิติเวชศาสตร์   
255 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
256 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
257 52306 การท างานชุมชนดา้นสาธารณสุข 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
258 52307 อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสขุ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
259 52309 การส่งเสริมสขุภาพและการป้องกันโรค 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
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260 52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น (3) 4,800 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
261 52402 ประสบการณ์วิชาชพีสาธารณสขุ(5) 2,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

262 53202 การสาธารณสุขทั่วไป 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
263 53203 สุขภาพกับการพัฒนา 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
264 53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
265 53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
266 53406 ประสบการณ์วิชาชพีบริหารสาธารณสุข(5) 2,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

267 53407 การบริหารงานสาธารณสุข 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
268 54101 วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชีวอนามัย 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  และความปลอดภัย   
269 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
270 54109 การยศาสตร ์ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
271 54111 ประสบการณ์วิชาชพีอาชวีอนามัยและ 2,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  ความปลอดภัย(5)   

272 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมนิ (3) 3,500 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
273 54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  และความปลอดภัย   
274 54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
275 54118 ปฏิบัติการวทิยาศาสตร์(3) 5,700 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
276 55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 1,400 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
277 55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์ 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
278 55304 แนวคิดและทฤษฎกีารแพทย์แผนไทย 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
279 55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกบั 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  การแพทย์แผนไทย   
280 55310 นวดแผนไทย 1 1,400 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
281 55311 การฝกึปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย(3) 6,500 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
282 55312 ประสบการณ์วิชาชพีการแพทย์แผนไทย(5) 4,800 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 

283 55313 ผดุงครรภ์แผนไทย(3) 7,800 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
284 55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1(3) 6,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
285 55317 เวชกรรมแผนไทย 1(3) 6,800 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
286 55319 การฝกึปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย(3) 8,300 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
287 55320 ร่างกายมนุษย์(3) 2,600 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
288 55322 ร่างกายมนุษย์(3) 2,600 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
289 55325 นวดแผนไทย 1(3) 7,600 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
290 55326 ประสบการณ์วิชาชพีการแพทย์แผนไทย(5) 4,800 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
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291 55327 ผดุงครรภ์แผนไทย(3) 7,800 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
292 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1(3) 6,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
293 55331 เวชกรรมแผนไทย 1(3) 6,800 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
294 55333 การฝกึปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย(3) 8,300 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
295 56201 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
296 57203 ทางเลอืกส าหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
297 57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสขุ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
298 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
299 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคดิ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  ทางเศรษฐศาสตร์   
300 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห ์ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
301 60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบ้ืองต้น 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
302 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมอืง 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
303 60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1,300 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
304 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
305 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
306 60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  การพัฒนาอุตสาหกรรม   
307 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกจิ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
308 60499 ประสบการณ์วิชาชพีเศรษฐศาสตร์(5) 2,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

309 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
310 61405 พฤตกิรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  และธุรกิจ   
311 61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส ์ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
312 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
313 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
314 70301 พัฒนาการเดก็และการเลี้ยงดู 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
315 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
316 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดลอ้ม 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
317 70324 อนามัยครอบครัว 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
318 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
319 70431 ประสบการณ์วิชาชพีคหกรรมศาสตร์(5) 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

320 70433 การพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
321 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ์ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
322 71001 หลักการจัดการธุรกิจร้านอาหาร 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
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323 71002 การจัดการด าเนินงานร้านอาหาร 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
324 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
325 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
326 71202 โภชนาการมนุษย์ 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
327 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
328 71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
329 71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
330 71310 การจัดการสุขลกัษณะและความปลอดภัยในอาหาร 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
331 71416 ประสบการณ์วิชาชพีอาหาร โภชนาการ  2,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  และการประยุกต์(5)   

332 72201 ครอบครัวศึกษา 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
333 72202 พัฒนาการวัยเด็ก 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
334 72301 พัฒนาการวัยรุ่น 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
335 72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
336 72401 ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลาย 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  ในสังคมโลก   
337 72402 ประสบการณ์วิชาชพีพัฒนาการมนุษย์ 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  และครอบครัว(5)   

338 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมอืงไทย 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
339 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร ์ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
340 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมอืงไทย 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
341 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
342 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
343 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
344 80410 ประสบการณ์วิชาชพีรัฐศาสตร์(5) 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

345 81310 ปรัชญาการเมือง 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
346 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
347 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
348 81415 การวางนโยบาย โครงการ และ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  การบริหารโครงการ   
349 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
350 81427 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐศาสตร์ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
351 81428 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญาและ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  พยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์   
352 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
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353 82227 ความคิดทางการเมอืงและสังคม 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
354 82322 สังคมโลก 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
355 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
356 82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
357 82422 มหาอ านาจกับการเมืองโลก 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
358 82423 การเมืองระหวา่งประเทศในเอเชีย 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
359 90303 พืชเศรษฐกิจ 1,300 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
360 90305 การผลิตสัตว ์ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
361 90307 การผลิตพืช 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
362 90406 ดิน น ้า และปุ๋ย 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
363 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
364 91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
365 91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
366 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
367 91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
368 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพือ่สิ่งแวดล้อม 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
369 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
370 91418 ประสบการณ์วิชาชพีส่งเสริมการเกษตร(5) 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

371 91427 การป่าไม้ชุมชน 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
372 91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
373 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพือ่การจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม 
1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

374 91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
375 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
376 91467 ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการทรพัยากรป่าไม ้ 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  และสิ่งแวดล้อม(5)   

378 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
379 92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
380 92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
381 92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
382 92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
383 92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
384 92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
385 92425 ประสบการณ์วิชาชพีบริหารธุรกิจสหกรณ์(5) 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

386 93256 การฝกึปฏิบัติเสริมทกัษะการผลิตพชื(3) 4,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
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ล าดับ 
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อัตราท่ีตอ้งช าระ 
(บาท)(1) 

วันและคาบเวลาสอบไล ่
ภาคตน้(2) 

387 93335 วิทยาศาสตร์เพือ่การผลิตพชื 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
388 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
389 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว ์ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
390 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพือ่การจัดการ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  การผลิตสัตว ์   
391 93442 ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการการผลิตพืช(5) 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

392 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก(3) 3,300 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
393 93448 ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการการผลิตสัตว์(5) 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

394 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
395 93455 การฝกึปฏิบัติการจัดการการผลิตพชื(3) 3,600 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
396 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม(4) 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
397 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ(4) 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
398 93460 การฝกึปฏิบัติการจัดการการผลิตสตัว์(3) 4,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
399 93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสนิค้าปศุสัตว ์ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
400 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก(4) 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
401 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
402 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
403 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
404 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
405 94433 ประสบการณ์วิชาชพีธุรกิจการเกษตร(5) 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

406 96102 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร ์ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
  และเทคโนโลยี   

407 96304 การสื่อสารขอ้มูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
408 96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
409 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
410 96412 การบริหารโครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
411 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ(3) 2,800 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
412 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(3) 2,800 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
413 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
414 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
415 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
416 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
417 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 
418 97315 เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสด ุและการบ ารุงรักษา 3,500 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  ในอุตสาหกรรม(3)   
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ภาคตน้(2) 

419 97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิต 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
  ในอุตสาหกรรม   

420 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ(์3) 3,900 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
421 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ ์ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
422 97419 มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและ 1,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  มาตรฐานอุตสาหกรรม   
423 97420 การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทานส าหรับ 1,200 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  อุตสาหกรรม   
424 97421 ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีการผลิต 2,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  อุตสาหกรรม(5)   

425 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการท างาน 1,100 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
  ในอุตสาหกรรม   

426 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์(3) 5,100 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
427 97432 ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีการพิมพ์ 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  และบรรจุภัณฑ(์5)   

428 99311 ระบบส านักงานอัตโนมัติและ 2,700 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
  พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส(์3)   

429 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
430 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธิ ี 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (09.00-12.00) 
431 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 1,000 ส. 27 ม.ค. 2561   (13.30-16.30) 
432 99409 ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  และการสื่อสาร(5)   

433 99411 การบริหารความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 1,200 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 
434 99415 วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ 1,000 อา. 28 ม.ค. 2561 (09.00-12.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1) ค่าชุดวิชาส าหรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจ านวนเงนิทีร่วมค่าวัสดุการศึกษาแล้ว นักศึกษาใหม่จะต้องช าระเท่ากันทุกคน 
(2) ให้นักศึกษาตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบไล่จากตารางสอบไล่ทีม่หาวิทยาลัยก าหนดอีกคร้ัง 
(3) เป็นชุดวิชาที ่มีการฝึกปฏิบัติ 
(4) เป็นชุดวิชาที ่ไม่มีการฝึกปฏิบัติ 
(5) เป็นชุดวิชาที่เป็นชดุวิชาที่ลงทะเบยีนเรียนได้ในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา 
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10. อตัราค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระเป็นค่าสมคัรเป็นนักศึกษา 

ส าหรบัผูส้มคัรในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 

 
เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครต้อง

ตรวจสอบการช าระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.  ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครจะต้องช าระเท่ากันทุกคน จ านวน 1,400 บาท ประกอบด้วย 

1.1  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท ช าระคร้ังเดียวเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 
 (ผู้สมัครที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร 15 มีนาคม 2561 ได้รับยกเว้นไม่ต้องช าระ  
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท) 

1.2  ค่าบ ารุงการศึกษา 500 บาท 
1.3  ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตนิักศึกษาเหมาจ่าย 100 บาท ช าระคร้ังเดียวตลอดอายุการเป็น 

 นักศึกษา และ 
2.  ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละชุดวิชาจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจ านวนสื่อประจ าชุดวิชา หรือ

ค่ากิจกรรมฝึกฏิบัติของชุดวิชานั้นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ล าดับ 
รหัส 

ชุดวิชา 
ชื่อชดุวิชาท่ีเปิดให้ลงทะเบยีนเรียน 

อัตราท่ีตอ้งช าระ 
(บาท) (1) 

วันและคาบเวลาสอบไล ่
ภาคปลาย (2) 

1 10103 ทักษะชีวิต 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
3 10121 อารยธรรมมนุษย์ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
4 10131 สังคมมนุษย์ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
5 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพือ่ชีวิต 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
6 10151 ไทยศึกษา 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
7 10152 ไทยกับสังคมโลก 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
8 10161 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
9 10162 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1,500 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
10 10163 ภาษาเขมรเพือ่การสื่อสาร 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
11 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
12 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 1,300 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
13 10172 การอา่นภาษาอังกฤษ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
14 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
15 10202 การอา่นภาษาไทย 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
16 10203 พฤตกิรรมมนุษย์ 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
17 11007 ภาษาจีนเพือ่การท่องเที่ยว  1,600 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
18 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
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19 11201 คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร ์ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
20 11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ 1,300 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
21 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
22 11303 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 1,700 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
23 11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าที่ส านกังาน 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
24 11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพวิเตอร์ 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
25 11306 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
26 11307 ภาษาอังกฤษส าหรับช่าง  1,100  อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
27 11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
28 11311 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสอนภาษา 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
29 11312 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซียน 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
30 12302 เศรษฐกิจไทย 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
31 12303 สังคมไทย 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
32 12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
33 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
34 12310 วิถีไทย 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
35 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
36 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
37 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา (5) 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

38 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
39 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
40 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
41 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
42 13321 การเขียนเพื่อการสือ่สารธุรกิจ 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
43 13401 ประสบการณ์วิชาชพีสารสนเทศศาสตร์ (5) 2,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

44 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
45 13422 พฤตกิรรมองค์การและการจัดการการตลาด 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
46 13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
47 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
48 14213 การอา่นภาษาอังกฤษ 1 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
49 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
50 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
51 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
52 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
53 14423 ประสบการณ์วิชาชพีภาษาอังกฤษ (5) 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
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54 15206 ภาษาและทกัษะเพื่อการสือ่สาร 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
55 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
56 15232 ทฤษฎแีละพฤติกรรมการสื่อสาร 1,300 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
57 15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
  ส าหรับนักนิเทศศาสตร ์   

58 15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร ์ 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
59 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร ์ 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
60 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
61 16339 การขา่วขั้นสูงและการบรรณาธิกร 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
62 16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
63 16351 ทฤษฎแีละการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
64 16354 สื่อโฆษณา 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
65 16356 กลยุทธก์ารประชาสัมพันธ ์ 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
66 16412 ประสบการณ์วิชาชพีนิเทศศาสตร์ (5) 2,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

67 16418 การบริหารงานวทิยุกระจายเสียง 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
68 16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
69 16421 การบริหารงานโทรทัศน์ 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
70 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง(3) 4,900 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
71 16424 การบริหารงานภาพยนตร์ 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
72 16427 การบริหารงานโฆษณา 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
73 16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ ์ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
74 16441 การผลิตสือ่สิ่งพิมพ ์(3) 4,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
75 16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ ์ 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
76 16446 การผลิตรายการวทิยุกระจายเสียงขั้นสูง(3) 4,600 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
77 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง(3) 6,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
78 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา(3) 4,300 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
79 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ(์3) 3,600 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
80 16462 ความรู้และทกัษะการสื่อสารชุมชน 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
81 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตส่ือชุมชน(3) 5,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

82 20101 พื้นฐานการศึกษา 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
83 20201 พัฒนศึกษา 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
84 20202 วิทยาการการสอน 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
85 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
86 20302 สถิต ิวิจัย และประเมินผลการศึกษา 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
87 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
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88 20304 พื้นฐานวชิาชพีศึกษาศาสตร์ 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
89 20401 ประสบการณ์วิชาชพีศึกษาศาสตร์ (5) 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

90 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
91 21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤตกิรรมเด็กปฐมวัย 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
92 21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพือ่พัฒนาเดก็ปฐมวัย 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
93 21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
94 21311 พฤตกิรรมการสอนปฐมวัยศึกษา 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
95 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวยัศึกษา 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
96 21321 พฤตกิรรมการสอนประถมศึกษา 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
97 21323 การสอนกลุ่มทกัษะ 1: ภาษาไทย 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
98 21324 การสอนกลุ่มทกัษะ 2: คณิตศาสตร ์ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
99 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
100 21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
101 21329 การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  ส าหรับเด็กปฐมวัย   
102 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
103 21412 การสร้างเสริมลกัษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
104 21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
105 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลกัษณะนิสัย 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
106 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์ส าหรับครู 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
107 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์ส าหรับครู 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
109 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
110 22252 คณิตศาสตร ์2: แคลคูลัสเบ้ืองต้น 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
111 22301 พฤตกิรรมการสอนมัธยมศึกษา 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
112 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
113 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
114 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีส าหรับครู 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
115 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา–มานุษยวิทยาส าหรับครู 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
116 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
117 22352 คณิตศาสตร ์4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
118 22402 ประชากรและประชากรศึกษา 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
119 22403 วิทยาการสิ่งแวดลอ้มส าหรับโรงเรียนและชุมชน 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
120 22411 การสอนภาษาไทย 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
121 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์ส าหรับครู 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
122 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาส าหรับครู 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
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123 22431 การสอนสังคมศึกษา 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
124 22434 จริยศึกษา 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
125 22441 การสอนวทิยาศาสตร์ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
126 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
127 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
128 22451 การสอนคณิตศาสตร ์ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
129 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
130 24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพือ่การวัด 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  และประเมินผลการศึกษา   
131 24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
132 24407 ประสบการณ์วิชาชพีการวัดและประเมินผล 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  การศึกษา(5)   

133 24411 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านพุทธิพิสยั  1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
134 24412 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านเจตพิสยัและทกัษะพิสัย 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
135 24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
136 25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพือ่การแนะแนว 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
137 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชวีิต 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
138 25405 เทคนิคการปรึกษาเบ้ืองต้น 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
139 25407 ประสบการณ์วิชาชพีการแนะแนว (5) 2,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

140 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ  1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
141 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝกึอบรม 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
142 26405 การศึกษาทางไกล 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
143 26406 การพัฒนาและการใช้สือ่การศึกษานอกระบบ 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
144 26407 ประสบการณ์วิชาชพีการศึกษานอกระบบ (5) 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

145 27102 เทคโนโลยีทางการสอน 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
146 27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
147 27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
148 27416 ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีและ 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  สื่อสารการศึกษา(5)   

149 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
150 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
151 30204 องค์การและการจัดการ 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
152 30205 คณิตศาสตร์และสถิต ิ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
153 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษอีากร 1 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
154 30208 การบัญชกีารเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
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155 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
156 30210 การจัดการการผลิตและด าเนินงาน  1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  และหลักการตลาด   
157 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการ 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  ทรัพยากรมนุษย์   
158 31303 การจัดการงานสนาม 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
159 31401 การควบคุมและการตรวจงานกอ่สรา้ง 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
160 31406 ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการงานก่อสร้าง (5) 2,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

161 31407 เทคโนโลยีการกอ่สร้างขนาดใหญ ่ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
162 31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างย่ังยืน 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
163 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
164 32204 การบัญชขีั้นต้น 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
165 32205 การบัญชขีั้นกลาง 2 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
166 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
167 32207 การบัญชขีั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  ทางการบัญช ี   
168 32208 การบัญชขีั้นกลาง 2 รายงานการเงิน  1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  และการวิเคราะห์งบการเงิน   
169 32209 การบัญชขีั้นต้นและหลกัเบื้องต้นเกีย่วกับ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  ระบบสารสนเทศ   
170 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ ์ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
171 32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
172 32302 การจัดการการตลาด 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
173 32303 การจัดการการเงิน 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
174 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
175 32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
176 32311 การบัญชตี้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
177 32314 การบัญชขีั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
178 32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
179 32320 การบัญชขีั้นกลาง 1 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
180 32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
181 32324 การสอบบัญช ีการตรวจสอบภายใน  1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  และการควบคุมภายใน   
182 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  การจัดการความรู้   
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183 32326 การจัดการเชิงกลยทุธแ์ละการจัดการ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
  เพื่อสรา้งสมรรถนะ   

184 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
185 32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
186 32329 การบัญชขีั้นกลางและการบัญชีขั้นสูง 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  ส าหรับนักการเงิน   
187 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
188 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  ความเป็นไปไดข้องโครงการ   
189 32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
190 32333 การวิเคราะหพ์ฤตกิรรมผู้บริโภค 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
191 32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
192 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทอ่งเทีย่ว 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  และอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว   
193 32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเที่ยวไทยอยา่งยั่งยืน 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
194 32337 การจัดการการตลาดเพื่อการทอ่งเที่ยว 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  และการโรงแรม   
195 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
196 32361 ทรัพยากรการทอ่งเที่ยวของไทย  1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
197 32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร  1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
198 32406 การจัดการสินเชื่อ  1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
199 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก 1,200  ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
200 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
201 32417 การจัดการและการบัญชธีนาคารพาณิชย์ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
202 32421 การศึกษาความเป็นไปได ้และการวเิคราะหโ์ครงการ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
203 32429 การบัญชีรฐับาล การบัญชกีองทุน และ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  การบัญชเีฉพาะกิจการ   
204 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
205 32435 ประสบการณ์วิชาชพีการตลาด (5) 2,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

206 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
  และการสอบบัญช ี   

207 32444 การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสูง 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
208 32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขั้นสูง 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
209 32447 การภาษอีากร 2 และการวางแผนภาษีอากร 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
210 32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวจัิยธุรกิจ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
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211 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
212 32452 กลยุทธก์ารจัดการทรพัยากรมนุษย์และ 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  องค์การแห่งการเรียนรู้   
213 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและ 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  การควบคุมทางการเงิน   
214 32456 ประสบการณ์วิชาชพีการเงิน (5) 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

215 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
216 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
217 32475 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
218 32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
219 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  และการท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวัล   
220 32480 การจัดการห้องพกัและการจัดการอาหาร 3,500 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  และเคร่ืองดื่ม(3)   
221 32481 ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการการท่องเที่ยว 2,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  และการโรงแรม (5)   

222 32482 ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการ (5) 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

223 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร(5) 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
224 32485 ความรู้เฉพาะอาชพีมัคคุเทศก ์และ 8,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  การบริการในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว(3)   
225 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  และการจัดการทีพ่กัทางเลอืก   
226 33201 การบริหารราชการไทย 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
227 33202 การคลังและงบประมาณ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
228 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
229 33208 แนวคิดและทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
230 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
231 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
232 33304 ขอบขา่ยการศึกษา และวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
233 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดิน 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  ส าหรับนักปกครองทอ้งที ่   
234 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  ส าหรับนักปกครองทอ้งที ่   
235 33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
236 33401 ประสบการณ์วิชาชพีบริหารรัฐกิจ (5) 2,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
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237 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
238 33411 การแรงงานสัมพันธ ์ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
239 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
240 33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 1,300 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
241 33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
242 33424 การบริหารการพัฒนาและการพฒันาการบริหาร 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
243 33432 การบริหารส านักงาน 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
244 33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ ์ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
245 33436 การปฏิบัติต่อผูก้ระท าความผิด 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
246 33437 การบริหารงานราชทัณฑ ์ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
247 33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
248 33440 การบริหารงานสรรพสามิต 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
249 33441 การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษ ี 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
250 33442 การจัดการเชิงกลยทุธ์ในภาครัฐกิจ 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
251 33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
252 33445 ประสบการณ์วิชาชพีการบริหารการปกครองท้องที่(5) 2,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

253 33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
254 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ไป 1,300 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
255 40205 กฎหมายธุรกิจ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
256 41004 เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน  2,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
257 41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
258 41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
259 41007 การพัฒนาผลิตภัณฑช์ุมชน  1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
260 41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  และสิ่งแวดล้อม   
261 41201 กฎหมายมหาชน 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
262 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สญัญา 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
263 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หน้ี ละเมิด 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
264 41213 กฎหมายวา่ด้วยทรพัย์สิน 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
265 41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิั่วไป 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
266 41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
267 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคล 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  และทรัพย์ ตั๋วเงิน   
268 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท 1,400 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
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269 41341 กฎหมายวธิีสบัญญัต ิ1: หลักทั่วไป 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
  ในวิธีพิจารณาความแพ่ง   

270 41342 กฎหมายวธิีสบัญญัต ิ2: วิธพีิจารณา 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
  ความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย   

271 41343 กฎหมายวธิีสบัญญัต ิ3: วิธพีิจารณาความอาญา 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
272 41401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
273 41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
274 41404 กฎหมายแรงงาน 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
275 41405 กฎหมายสิ่งแวดลอ้ม 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
276 41431 การบริหารงานยุติธรรม 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
277 41444 ประสบการณ์วิชาชพีกฎหมาย (5) 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

278 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ  1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
279 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
280 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1,800 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
281 50103 สถิติและการวิจัยส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 1,400 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
282 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม  1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
283 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  และนิติเวชศาสตร์   
284 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข  1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
285 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
286 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ  1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
287 52310 การฝกึปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน(3) 5,300 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
288 52402 ประสบการณ์วิชาชพีสาธารณสขุ (5) 2,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

289 53202 การสาธารณสุขทั่วไป  1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
290 53303 การจัดการสาธารณภัย  1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
291 53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสขุ 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
292 53404 การบริหารระบบข้อมูลขา่วสารสาธารณสุข 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
293 53406 ประสบการณ์วิชาชพีบริหารสาธารณสุข (5) 2,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

294 53408 การวางแผนงานสาธารณสขุในชุมชน  1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
295 54106 พิษวิทยาและอาชวีเวชศาสตร ์ 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
296 54111 ประสบการณ์วิชาชพีอาชวีอนามัยและ 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  ความปลอดภัย(5)   

297 54112 ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาด  1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
  ด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภยั   

298 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
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299 54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย  1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
300 54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
301 55301 การวิจัยส าหรับการแพทย์แผนไทย  1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
302 55305 ธรรมานามัย  1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
303 55306 เภสัชพฤกษศาสตร์  1,600 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
304 55307 การฝกึปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ 7,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  เภสัชกรรมแผนไทย(3)   

305 55308 เวชกรรมแผนไทย  1,300 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
306 55312 ประสบการณ์วิชาชพีการแพทย์แผนไทย (5) 4,800 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

307 55315 นวดแผนไทย 2(3) 7,400 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

308 55316 การฝกึปฏิบัตินวดแผนไทย(3) 7,400 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 

309 55318 เวชกรรมแผนไทย 2(3) 7,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

310 55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2(3) 6,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

311 55323 เภสัชพฤกษศาสตร์  1,600 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
312 55324 การฝกึปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ 7,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  เภสัชกรรมแผนไทย(3)   

313 55326 ประสบการณ์วิชาชพีการแพทย์แผนไทย (5)  4,800 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

314 55329 นวดแผนไทย 2 (3) 7,400 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

315 55330 การฝกึปฏิบัตินวดแผนไทย (3)  7,400 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 

316 55332 เวชกรรมแผนไทย 2 (3) 7,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

317 55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 (3) 6,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

318 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
319 60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
320 60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบ้ืองต้น 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
321 60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
322 60338 เทคโนโลยีและความจ าเริญทางเศรษฐกิจ 1,300 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
323 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
324 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก  1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
325 60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,300 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
326 60424 ทฤษฎแีละนโยบายการเงิน  1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
327 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  การศึกษาเศรษฐศาสตร์   
328 60436 สถาบันการเงินและการลงทุน  1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
329 60499 ประสบการณ์วิชาชพีเศรษฐศาสตร์ (5) 2,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
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330 61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพือ่การธุรกิจ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
331 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
332 70301 พัฒนาการเดก็และการเลี้ยงดู  1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
333 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน  1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
334 70314 การผลิตและการใช้อาหาร  1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
335 70323 สุขภาพเดก็  1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
336 70324 อนามัยครอบครัว  1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
337 70411 อนามัยชุมชน  1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
338 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน  1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
339 70422 ปัญหาเดก็และเยาวชนกับการส่งเสริมอาชพี 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
340 70431 ประสบการณ์วิชาชพีคหกรรมศาสตร์ (5) 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

341 71003 เทคนิคการบริการในธุรกิจร้านอาหาร 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
342 71004 เสริมประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหาร 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
343 71100 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับอาหารและโภชนาการ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
344 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
345 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร (3)  5,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
346 71305 การคุ้มครองและพฤตกิรรมผู้บริโภคด้านอาหาร 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  และโภชนาการ   
347 71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร  1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
348 71411 อาหารและโภชนบ าบัด  1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
349 71412 อาหาร โภชนาการศึกษาและการสือ่สาร  1,300 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
350 71413 กระบวนการผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
351 71414 การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพอาหาร 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
352 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน  1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
353 71416 ประสบการณ์วิชาชพีอาหาร โภชนาการ  2,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  และการประยุกต์(5)   

354 72101 จิตวิทยาเพื่อการด ารงชวีิต 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
355 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  เพื่อคุณภาพชีวิต   
356 72204 เศรษฐกิจครอบครัว  1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
357 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
358 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ  1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
359 72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการ 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  ส าหรับครอบครัว   
360 72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน  1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
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361 72402 ประสบการณ์วิชาชพีพัฒนาการมนุษย์ 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
  และครอบครัว(5)   

362 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
363 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมอืงไทย 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
364 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
365 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
366 80206 ปัญหาการพฒันาชนบทไทย 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
367 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  ในประเทศไทย   
368 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  และนโยบายสาธารณะ   
369 80308 ความสัมพันธ์ระหวา่งไทยกับตา่งประเทศ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
370 80410 ประสบการณ์วิชาชพีรัฐศาสตร์ (5) 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

371 81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
372 81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
373 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ  1,800 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
374 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ  1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
375 81427 กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์  1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
376 81428 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา และ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  พยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์   
377 82202 การเมืองเปรียบเทียบ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
378 82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
379 82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
380 82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ  1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
381 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  ระหว่างประเทศ   
382 82327 อาเซียนเบื้องต้น 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
383 82423 การเมืองระหวา่งประเทศในเอเชีย  1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
384 82425 ลัทธกิารเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
385 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
386 82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
387 83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายส าหรับนักรัฐศาสตร์ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
388 90201 การจัดการฟาร์ม  1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
389 90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
390 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 1,300 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
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391 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรพัยากรเกษตร 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   

392 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
393 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและ 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  พัฒนาการเกษตร   
394 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
395 91311 การจัดการความรู้เพือ่งานส่งเสริมการเกษตร 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
396 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
397 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
398 91326 วนศาสตร์เกษตร  1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
399 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
400 91350 การเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ ์และจิตวิทยา 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  ส าหรับเกษตรกร   
401 91357 พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดลอ้ม  1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
402 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม ้ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
403 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร  1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
404 91418 ประสบการณ์วิชาชพีส่งเสริมการเกษตร (5) 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

405 91419 การบริหารจัดการทุนเพือ่การส่งเสริม 1,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
  และพัฒนาการเกษตร   

406 91458 การจัดการสิ่งแวดลอ้มป่าไม ้(3)  1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
407 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์  1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
408 91467 ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการทรพัยากรป่าไม ้ 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  และสิ่งแวดล้อม (5)   

409 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
410 92222 การบัญช ีการเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
411 92223 การจัดการการเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
412 92320 การจัดการและด าเนินงานการสหกรณ์  1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
413 92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์  1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
414 92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์  1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
415 92425 ประสบการณ์วิชาชพีบริหารธุรกิจสหกรณ์ (5) 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

416 93256 การฝกึปฏิบัติเสริมทกัษะการผลิตพชื(3)  4,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
417 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น  1,400 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
408 93337 การปรับปรุงพันธุ์พชืและการขยายพันธุ์พชื 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
419 93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สตัว์  1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
420 93353 การจัดการผลผลิตพืช  1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
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421 93355 การจัดการสุขภาพสัตว ์ 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
422 93442 ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการการผลิตพืช (5) 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

423 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง (3)  3,500 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
424 93448 ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการการผลิตสัตว์(5) 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

425 93455 การฝกึปฏิบัติการจัดการการผลิตพชื(3)  3,600 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
426 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและ พืชอาหารสัตว(์4) 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
427 93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชงิธุรกิจ(4) 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
428 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง(4)  1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
429 93465 การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า  1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
430 94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
431 94360 การจัดการการปฏิบัตกิารและทรัพยากรมนุษย์ 1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  ในธุรกิจการเกษตร   
432 94433 ประสบการณ์วิชาชพีธุรกิจการเกษตร (5) 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

433 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร  1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
434 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ  1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
435 96101 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  1,400 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
436 96102 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร ์ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  และเทคโนโลยี   
437 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
438 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอร์  1,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  และการควบคุมภายใน   
439 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
440 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล (3)  2,600 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
441 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบัญชีการเงิน 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  และการบัญชีเพื่อการจัดการ   
442 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์  1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
443 97211 กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
444 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  และเทคนิคการผลิต   
445 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์ 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
446 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (3)  3,800 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
447 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 

  ทางการผลิตในอุตสาหกรรม   
448 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3,600 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(3)   
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ล าดับ 
รหัส 

ชุดวิชา 
ชื่อชดุวิชาท่ีเปิดให้ลงทะเบยีนเรียน 

อัตราท่ีตอ้งช าระ 
(บาท) (1) 

วันและคาบเวลาสอบไล ่
ภาคปลาย (2) 

449 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (3) 4,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
450 97406 เทคนิคหลังพิมพ ์(3)  4,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
451 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุม 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 

  คุณภาพทางการพิมพ์   
452 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่แวดล้อม 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  ในอุตสาหกรรม   
453 97421 ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีการผลิต 2,100 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  อุตสาหกรรม(5)   

454 97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์ 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
  แนวโน้มทางอุตสาหกรรม   

455 97424 กลยุทธก์ารจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม 1,100 ส. 28 ก.ค. 2561   (13.30-16.30) 
456 97432 ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีการพิมพ์ 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  และบรรจุภัณฑ(์5)   

457 99201 วิทยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
  และการสื่อสาร   

458 99301 เทคโนโลยีการบริการผา่นเว็บและการประยุกต์ 1,000 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 
459 99312 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 1,200 ส. 28 ก.ค. 2561   (09.00-12.00) 

  การสื่อสาร   
460 99402 การจัดการความม่ันคงปลอดภัย 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  ในระบบคอมพิวเตอร์   
461 99409 ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,000 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

  และการสื่อสาร(5)   

462 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 
463 99412 หลักการและการบริหารเครือขา่ย (3)  3,800 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
464 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (3)  3,600 อา. 29 ก.ค. 2561 (09.00-12.00) 
465 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  1,200 อา. 29 ก.ค. 2561 (13.30-16.30) 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1) ค่าชุดวิชาส าหรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจ านวนเงนิทีร่วมค่าวัสดุการศึกษาแล้ว นักศึกษาใหม่จะต้องช าระเท่ากันทุกคน 
(2) ให้นักศึกษาตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบไล่จากตารางสอบไล่ทีม่หาวิทยาลัยก าหนดอีกคร้ัง 
(3) เป็นชุดวิชาที ่มีการฝึกปฏิบัติ 
(4) เป็นชุดวิชาที ่ไม่มีการฝึกปฏิบัติ 
(5) เป็นชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้ในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา 



 
 

 
 
 

11. ตารางสอบไล ่
ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
วันเสารท์ี่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 

 
 
 
 
 

(พิมพ์ด้วยกระดาษสีฟ้า ตามตัวอย่าง) 
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ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 

 
ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 

คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น. 
10103   ทกัษะชีวิต 10131   สังคมมนุษย์ 
10111   ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 10141   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพือ่ชีวติ 
10161   ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 10172   การอ่านภาษาอังกฤษ 
10162   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   11111   สังคมและวัฒนธรรมไทย 
10163   ภาษาเขมรเพือ่การสื่อสาร 12306   วรรณคดีไทย  
10171   การใช้ภาษาอังกฤษ 12407   แนวคิดไทย 
11006   ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ 13203   การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ 
11008   ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 13411   ทรัพยากรสารสนเทศลกัษณะพิเศษ 
12301   วิวัฒนาการการเมอืงไทย 14212   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
13201   สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 14317   การอ่านภาษาอังกฤษ 2 
13413   เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น 15206   ภาษาเพือ่การสื่อสาร   
14421   การเขียนภาษาอังกฤษ 2 15233   ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี 
15205   หลักการโฆษณาและการประชาสมัพันธ ์     ส าหรับนักนิเทศศาสตร์ 
16360   การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 15307   กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ 
16426   การสร้างสรรค์งานโฆษณา 20101   พื้นฐานการศึกษา 
16440   การเขียนส าหรับสื่อสิ่งพิมพ ์ 20301   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
16445   การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 20302   สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 

   เบื้องต้น 21312   สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา 
16448   การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 22231   สังคมศึกษา 1:  ภูมิศาสตร์ส าหรับครู 
16452   การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 22251   คณิตศาสตร ์1:  เซต ระบบจ านวน  
16457   การเขียนเพือ่การประชาสัมพันธ ์     และเรขาคณิตวิเคราะห ์
20303   จิตวิทยาและวทิยาการการเรียนรู้ 22302   สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา 
21002   นวัตกรรมการสื่อสารเพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวัย 22304   การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 
21007   อาหารและโภชนาการส าหรับเดก็ปฐมวัย 24415   การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ 
21223   การจัดการศึกษาและหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย 25304   การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 
21322   สื่อการสอนระดับประถมศึกษา 26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 
22211   ภาษาไทย 1:  การใช้ภาษาส าหรับครู 27401   สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
22241   วิทยาศาสตร์ 1:  เคมี - ฟิสิกส์พื้นฐาน 30201   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 
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22311   ภาษาไทย 3:  ภาษาศาสตร์ส าหรับครู 30210   การจัดการการผลิตและด าเนินงาน 
22331   สังคมศึกษา 3:  เศรษฐศาสตร์ส าหรับครู    และหลักการตลาด 
22341   วิทยาศาสตร์ 3:  แนวคิดวิทยาศาสตร์และ 31302   การส ารวจปริมาณและการประมาณราคา 

   คณิตศาสตร์ 31411   การจัดการทรพัยากรอาคาร 
22351   คณิตศาสตร ์3:  เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม 32204   การบัญชีขั้นต้น 

    เวกเตอร ์และความน่าจะเป็น 32207   การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ  
22401   วรรณกรรมมัธยมศึกษา    ทางการบัญช ี
23304   โรงเรียนกับชุมชน 32209   การบัญชีขั้นต้นและหลักเบือ้งต้นเกี่ยวกับ 
24403   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียม    ระบบสารสนเทศ 

   ประสบการณ์ 32303   การจัดการการเงิน 
24404   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทกัษะ 32304   การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 

    และสร้างเสริมประสบการณ์ 32316   การจัดการการขายและศิลปะการขาย 
24405   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ 32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 
24413   การประเมินโครงการ 32335   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ 
27416   ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีและ    อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 

   สื่อสารการศึกษา 32426   การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง 
30204   องค์การและการจัดการ 32432   การจัดการผลิตภัณฑแ์ละราคา 
30205   คณิตศาสตร์และสถิต ิ 32443   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญช ี
30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการ     และการสอบบัญช ี

   ทรัพยากรมนุษย์ 32444   การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสูง 
31301   การวางแผนงานก่อสร้าง 32446   การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง 
32201   คณิตศาสตร์และสถิตเิพือ่ธุรกิจ 32447   การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร 
32205   การบัญชีขั้นกลาง 2 32449   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 32451   พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ และการจัดการ 
32210   องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ ์    ธุรกิจน าเข้า-ส่งออก 
32301   การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 32453   การพนักงานสัมพันธแ์ละการบริหาร 
32310   ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน    ค่าตอบแทน 
32311   การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2 32466   การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 
32324   การสอบบัญช ีการตรวจสอบภายในและ 32475   การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 

   การควบคุมภายใน 32484   ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการทอ่งเที่ยว 
32333   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค    อาเซียน 
32338   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและ 33202   การคลังและงบประมาณ 

   การโรงแรม 33205   การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร  
32401   การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 33306   ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครอง  
32448   การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการวิจัยธุรกิจ    ท้องที ่
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32454   การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม 33447   การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น 
   ทางการเงิน 33449   การบริหารการบริการสาธารณะ 

32474   การสือ่สารและการส่งเสริมการตลาด 33451   การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 
32477   การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์และ 33452   กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองท้องที ่

   การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 41003   การบริหารจัดการชุมชน 
33206   การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน  41231   กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบัญญตัิทั่วไป 
33304   ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทาง 41321   กฎหมายพาณิชย์ 1:  ซ้ือขาย เช่าทรัพย์  เช่าซ้ือ 

   รัฐประศาสนศาสตร์ 41342   กฎหมายวิธีสบญัญัติ 2:  วิธพีิจารณาความแพ่ง 
33308   นโยบายสาธารณะและการวางแผน      และกฎหมายล้มละลาย 

   การปกครองทอ้งที ่ 41421   กฎหมายภาษีอากร 1:  ภาษีเงินได้ 
41211   กฎหมายแพ่ง 1:  บุคคล นิติกรรม สัญญา 52302   วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 
41212   กฎหมายแพ่ง 2:  หน้ี ละเมิด 52306   การท างานชุมชนด้านสาธารณสุข 
41432   กฎหมายอาญา 3:  ความผิดอาญา 53407   การบริหารงานสาธารณสขุ 

   ตามกฎหมายอื่น 54102   การบริหารงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
41451   กฎหมายระหว่างประเทศ 54111   ประสบการณ์วิชาชพีอาชีวอนามัยและ 
52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข    ความปลอดภัย 
53203   สุขภาพกับการพัฒนา 55309   จรรยาวิชาชพีและกฎหมายเกี่ยวกับ 
53304   การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสขุ    การแพทยแ์ผนไทย 
54101   วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชวีอนามัยและ 55317   เวชกรรมแผนไทย 1 

   ความปลอดภัย 55319   การฝกึปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 
54115   กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ 55331   เวชกรรมแผนไทย 1 

   ความปลอดภัย 55333   การฝกึปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 
54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย 57301   การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสขุ 
54118   ปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ 60227   ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิด 
55302   วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย    ทางเศรษฐศาสตร์ 
55310   นวดแผนไทย 1  60450   เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
55311   การฝกึปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย 60482   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ 
55313   ผดุงครรภ์แผนไทย 61408   เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส ์
55325   นวดแผนไทย 1  70321   ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม 
55327   ผดุงครรภ์แผนไทย 70324   อนามัยครอบครัว 
56201   โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 71002   การจัดการด าเนินงานร้านอาหาร 
60328   สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบ้ืองต้น 71200   มนุษย์กับระบบนิเวศ 
60331   เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 71309   สถิตแิละการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ 
60370   เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 72401   ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลาย 
61401   การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน    ในสังคมโลก 
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ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561  (ต่อ)    
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70201   คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 80202   สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 
70301   พัฒนาการเดก็และการเลี้ยงดู 80205   พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ 
70433   การพัฒนาที่อยูอ่าศัย    การเมืองไทย 
70434   การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 81310   ปรัชญาการเมอืง 
71203   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบ้ืองต้น 81314   หลักเบือ้งต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 
71310   การจัดการสุขลกัษณะและความปลอดภัย 81427   กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์ 

   ในอาหาร 82322   สังคมโลก 
72201   ครอบครัวศึกษา 82325   ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
72301   พัฒนาการวัยรุ่น 82422   มหาอ านาจกับการเมืองโลก 
81311   หลักและวิธกีารศึกษาทางรัฐศาสตร์ 90406   ดิน น้ า และปุ๋ย 
81417   การบริหารและการพัฒนาองค์การ 91307   การพัฒนาชุมชนเกษตร 
82201   หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   91428   กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไมแ้ละ 
82423   การเมอืงระหว่างประเทศในเอเชยี    สิ่งแวดล้อม 
91209   การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 91465   การจัดการการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 
91324   หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพือ่สิ่งแวดลอ้ม 92220   กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง 
91413   การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร 93354   อาหารและการให้อาหารสัตว ์
92217   ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพือ่การจัดการ 93457   การจัดการการผลิตพชืไร่อุตสาหกรรม   
92424   การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์    (ไม ่ฝึกปฏิบัติ) 
93335   วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 93458   การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ  
93434   ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ    (ไม ่ฝึกปฏิบัติ) 

   การผลิตสัตว ์ 93460   การฝกึปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์  
93454   สารสนเทศเพือ่การจัดการการผลติพืช    (มีฝึกปฏิบัติ) 
93469   การวิจัยทางการจัดการการผลิตสตัว์ 94432   สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 
94431   การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 96304   การสือ่สารข้อมูลและระบบเครือข่าย 
96102   คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับวทิยาศาสตร์และ    คอมพิวเตอร ์

   เทคโนโลยี 97101   ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 
96405   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธรุกิจ 97212   เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 
97315   เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และการบ ารุงรักษา 97214   วัสดุทางการพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ 

    ในอุตสาหกรรม 97420   การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 
97403   เทคโนโลยีก่อนพิมพ ์     ส าหรับอุตสาหกรรม 
97419   มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม 99315   สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์และ 

    และมาตรฐานอุตสาหกรรม    ระบบปฏิบัติการ 
97431   เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์   
99313   การสือ่สารไร้สายและเครือขา่ย  

99314   โครงสร้างข้อมลูและขั้นตอนวิธ ี สิ้นสุดการสอบของวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

11. ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปกีารศึกษา 2560 

471 

ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น. 

10121   อารยธรรมมนุษย์ 10151   ไทยศึกษา 
10152   ไทยกับสังคมโลก 11201   คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร ์
10201   ประวัติศาสตร์ไทย 12305   ศิลปะกับสังคมไทย 
10164   สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 12409   ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา 
11112   วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย  13312   การวิเคราะห์สารสนเทศ 
13412   แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร์ 13323   การจัดการการเงินและการจัดการการด าเนินงาน 

    และวทิยาศาสตร์ 13401   ประสบการณ์วิชาชพีสารสนเทศศาสตร์ 
13421   การจัดการงานส านกังาน 13414   การจัดการทรพัยากรสารสนเทศท้องถิ่น 
14111   ทกัษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 14215   ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน้ 
14318   หลักการแปล 14320   การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
14422   การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 14423   ประสบการณ์วิชาชพีภาษาอังกฤษ 

   อย่างมีประสิทธิผล 16338   การข่าวเบื้องต้น 
15231   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสือ่มวลชน 16344   การพูดและการแสดงส าหรับวิทยุกระจายเสียง 
15336   การบริหารกิจการสือ่สาร 16347   การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 
15337   การสือ่สารกับการพัฒนา 16350   ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 
16361   การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน 16353   การสือ่สารการตลาด 
20202   วิทยาการการสอน 16359   ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน 
20203   การศึกษากับชวีิตและชุมชน 16412   ประสบการณ์วิชาชพีนิเทศศาสตร ์
21001   พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 20304   พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 
21006   สุขภาวะเดก็ปฐมวัย 20401   ประสบการณ์วิชาชพีศึกษาศาสตร์ 
21401   วรรณกรรมประถมศึกษา 21003   การเล่น ของเล่น และเคร่ืองเล่นส าหรับ 
22432   สังคมศึกษา 5:  ประวัติศาสตร์ไทยส าหรับครู    เด็กปฐมวัย 
22433   สังคมศึกษา 6:  รัฐศาสตร์ส าหรับครู 21008   การพัฒนาทักษะชวีิตส าหรับเด็กปฐมวัย 
24414   การประเมินหลักสูตร 21201   พฤติกรรมวัยเดก็ 
25406   กิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนว 21211   วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา 
26301   การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 21413   การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา 
27101   อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 21423   การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชพี 
30105   การบัญชีและการเงินเพื่องานกอ่สร้าง 22151   ความคิดเชิงวเิคราะห ์
30203   การเงินธุรกิจและการภาษอีากร 22305   พฤติกรรมวัยรุ่น 
30206   กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 22412   ภาษาไทย 5:  การอ่านส าหรับครู 
30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ 22413   ภาษาไทย 6:  การเขียนส าหรับครู 
30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 22455   ตรรกศาสตร ์เซต และทฤษฎีจ านวน 
31408   เทคโนโลยีการก่อสรา้งและเคร่ืองจักรกล 24402   การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
32302   การจัดการการตลาด    ทางการเรียน 
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ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561  (ต่อ) 
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น. 

32314   การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขัน้สูง 2 24407   ประสบการณ์วิชาชพีการวัดและประเมินผล 
32326   การจัดการเชิงกลยุทธแ์ละการจัดการ    การศึกษา 

   เพื่อสร้างสมรรถนะ 24412   การพัฒนาเคร่ืองมอืวัดด้านเจตพสิัยและ 
32332   การจัดการความเสี่ยงและหลกัการประกันภัย    ทักษะพิสัย 
32336   การจัดการทรพัยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างย่ังยืน 25302   หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา 
32361   ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 25407   ประสบการณ์วิชาชพีการแนะแนว 
32403   พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 26403   แหล่งวทิยาการชุมชนเพือ่การศึกษานอกระบบ 
32422   หลักการประกันภัย 26407   ประสบการณ์วิชาชพีการศึกษานอกระบบ 
32445   การบัญชีระหว่างประเทศ 27104   วิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
32455   ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 31305   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานกอ่สร้าง 
32473   การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 31405   การวิเคราะห์โครงการ 
32479   การจัดการโรงแรมและกลยุทธก์ารจัดการโรงแรม 31406   ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการงานก่อสร้าง 
32486   การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร 32208   การบัญชีขั้นกลาง  2  รายงานการเงิน   

   ระหว่างประเทศ     และการวิเคราะห์งบการเงิน 
33203   เศรษฐศาสตร์เพือ่การบริหารรัฐกจิ 32322   การสอบบัญช ีการบัญชีภาษีอากร และ  
33307   กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับ    การวางแผนภาษ ี

   นักปกครองท้องที ่ 32325   ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและ 
33421   หลักการบริหารทอ้งถิ่น    การจัดการความรู้ 
33432   การบริหารส านักงาน 32339   การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต 
33435   อาชญาวทิยาและทัณฑวทิยา 32435   ประสบการณ์วิชาชพีการตลาด 
33439   กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 32456   ประสบการณ์วิชาชพีการเงิน 
33443   การบริหารการเปลี่ยนแปลง 32457   การลงทุนและการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 
33448   การบริหารการคลังทอ้งถิ่น  32481   ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการการท่องเที่ยว 
33450   การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล     และการโรงแรม 
40101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 32482   ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการ 
40103   กฎหมายเกษตร 32483   สัมมนาการบัญชกีารเงินและสัมมนาการบัญช ี
41002   เศรษฐศาสตร์การเมอืงและการปกครอง    บริหาร 

   ส าหรับผู้น าชุมชน 32488   นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและ 
41201   กฎหมายมหาชน    ภัตตาคาร 
41311   กฎหมายแพ่ง 3:  ครอบครัว มรดก 33204   กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่  
41343   กฎหมายวิธีสบญัญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
41456   การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับ 33401   ประสบการณ์วิชาชพีบริหารรัฐกิจ 

   การแข่งขันทางการค้า 33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
52204   กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข  สิ่งแวดลอ้ม 33445   ประสบการณ์วิชาชพีการบริหาร 

    และนิติเวชศาสตร ์    การปกครองทอ้งที ่
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52307   อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข 41001   กฎหมายเกี่ยวกับผู้น าชุมชน 
52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 41004   เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน 
53405   หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 41232   กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 
54113   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน 41322   กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน  
55304   แนวคิดและทฤษฎกีารแพทย์แผนไทย    ประกันภัย 
55312   ประสบการณ์วิชาชพีการแพทย์แผนไทย 41341   กฎหมายวิธีสบญัญัติ 1:  หลักทั่วไป 
55314   เภสัชกรรมแผนไทย 1     ในวิธีพิจารณาความแพ่ง 
55326   ประสบการณ์วิชาชพีการแพทย์แผนไทย 41444   ประสบการณ์วิชาชพีกฎหมาย 
55328   เภสัชกรรมแผนไทย 1  41452   สถาบันระหว่างประเทศ 
57203   ทางเลือกส าหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข 41454   กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 50101   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
60323   เศรษฐศาสตร์วิเคราะห ์ 50301   การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น 
61405   พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ 52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น 

   และธุรกิจ 52402   ประสบการณ์วิชาชพีสาธารณสุข 
70203   หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 53202   การสาธารณสุขทัว่ไป 
70311   ชีวเคมีพื้นฐาน 53406   ประสบการณ์วิชาชพีบริหารสาธารณสุข 
70421   กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 54109   การยศาสตร ์
71001   หลักการจัดการธุรกิจร้านอาหาร 55303   สังคมวิทยาและมานุษยวทิยาการแพทย์ 
71202   โภชนาการมนุษย์ 55320   ร่างกายมนุษย์ 
71308   เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร 55322   ร่างกายมนุษย์ 
72202   พัฒนาการวัยเด็ก 60339   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
80101   ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย 60473   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนา 
80102   หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์    อุตสาหกรรม 
80309   ปัญหาการเมอืงไทยปัจจุบัน 60499   ประสบการณ์วิชาชพีเศรษฐศาสตร์ 
81428   กฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา 70431   ประสบการณ์วิชาชพีคหกรรมศาสตร์ 

    และพยานหลักฐาน  ส าหรับรัฐศาสตร์ 71201   วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
82328   นโยบายสาธารณะในบริบทโลก  71416   ประสบการณ์วิชาชพีอาหาร โภชนาการ และ 
90305   การผลิตสัตว ์    การประยุกต์ 
91108   ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร 72302   นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว 
91109   หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร 72402   ประสบการณ์วิชาชพีพัฒนาการมนุษย์และ 
91427   การป่าไม้ชุมชน    ครอบครัว 
91466   การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 80203   ปัญหาพัฒนาการทางการเมอืงไทย 
92116   ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 80410   ประสบการณ์วิชาชพีรัฐศาสตร์ 
92221   เศรษฐศาสตร์เพือ่การบริหารธุรกจิสหกรณ์ 81415   การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ 
92423   วิธกีารวิจัยทางสหกรณ์ 82227   ความคิดทางการเมืองและสังคม 
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93352   หลักการจัดการการผลิตพืช 90303   พืชเศรษฐกิจ 
93455   การฝกึปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 90307   การผลิตพืช 
93461   การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 91310   หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร 
94329   ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 91418   ประสบการณ์วิชาชพีส่งเสริมการเกษตร 
96413   การออกแบบและพัฒนาเว็บ 91463   ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ 
96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์     ทรัพยากรป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อม 
97317   ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ 91467   ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการทรัพยากรป่าไม ้

    ทางการผลิตในอุตสาหกรรม     และสิ่งแวดลอ้ม 
97410   การจัดการธุรกิจการพิมพ์ 92322   ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการสหกรณ์ 
97423   การวางผังโรงงานและการศึกษาการท างาน 92425   ประสบการณ์วิชาชพีบริหารธุรกิจสหกรณ์ 

    ในอุตสาหกรรม 93256   การฝกึปฏิบัติเสริมทกัษะการผลิตพืช 
99311   ระบบส านักงานอัตโนมัติและพาณิชย ์ 93442   ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการการผลิตพืช 

   อิเล็กทรอนิกส ์ 93446   การจัดการการผลิตสุกรและสัตวปี์ก   
99411   การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ    (มีฝึกปฏิบัติ) 
99415   วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 93448   ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการการผลิตสัตว ์

  93462   การจัดการการผลิตสุกรและสัตวปี์ก  
     (ไม ่ฝึกปฏิบัติ) 
  94433   ประสบการณ์วิชาชพีธุรกิจการเกษตร 
  96411   ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
  96412   การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  97210   คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  97215   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพมิพ์และบรรจุภัณฑ ์
  97421   ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีการผลิต 
     อุตสาหกรรม 
  97432   ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีการพิมพ์และ 
     บรรจุภัณฑ์ 
  99409   ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     การสื่อสาร 
    

  สิ้นสุดการสอบวันอาทิตย์ท่ี 28 มกราคม 2561 

สิ้นสุดการสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 



 
 

 
 
 

12. ตารางสอบไล ่
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 

วันเสารท์ี่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 
 
 
 
 
 

(พิมพ์ด้วยกระดาษสีชมพู ตามตัวอย่าง) 
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ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 

คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น. 
10103   ทกัษะชีวิต 10141   วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชวีิต 
10111   ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 10162   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
10131   สังคมมนุษย์ 10163   ภาษาเขมรเพือ่การสื่อสาร 
10161   ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 10203   พฤติกรรมมนุษย์ 
10171   การใช้ภาษาอังกฤษ 11007   ภาษาจีนเพื่อการทอ่งเที่ยว 
11201   คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร ์ 11009   ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
12307   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 12303   สังคมไทย 
13202   การสือ่สารในงานสารสนเทศ 12304   ความเชือ่และศาสนาในสังคมไทย 
13422   พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด 13314   การจัดการองค์การสารสนเทศ 
14214   การเขียนภาษาอังกฤษ 1 13423   ระบบสารสนเทศส านักงาน 
14319   ทกัษะการแปลภาษาอังกฤษ 14213   การอ่านภาษาอังกฤษ 1 
15233   ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี 15232   ทฤษฎแีละพฤตกิรรมการสือ่สาร 
    ส าหรับนักนิเทศศาสตร์ 15234   การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร ์
16339   การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธกิร 16418   การบริหารงานวทิยุกระจายเสียง 
16343   การเขียนบทวทิยุกระจายเสียง 16421   การบริหารงานโทรทัศน์ 
16351   ทฤษฎแีละการวิจารณ์ภาพยนตร์เบ้ืองต้น 16424   การบริหารงานภาพยนตร์ 
16354   สื่อโฆษณา 16427   การบริหารงานโฆษณา 
16356   กลยุทธ์การประชาสัมพันธ ์ 16430   การบริหารงานประชาสัมพันธ ์
16419   การจัดรายการโทรทัศน์   16441   การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์
20202   วิทยาการการสอน 16462   ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน 
21313   วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา 20101   พื้นฐานการศึกษา 
21325   การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 20302   สถิต ิ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 
21328   นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย 21004   ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 
21412   การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา 21009   การจัดสภาพแวดลอ้มเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
21421   การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 21323   การสอนกลุ่มทักษะ 1:  ภาษาไทย 
22212   ภาษาไทย 2:  การประพันธ์ส าหรับครู 21411   การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับ 
22232   สังคมศึกษา 2:  ประวัติศาสตร์ส าหรับครู    ปฐมวัยศึกษา 
22303   การจัดระบบการสอนการงานและอาชพี 22411   การสอนภาษาไทย 
22402   ประชากรและประชากรศึกษา 22414   ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์ส าหรับครู 
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22403   วิทยาการสิ่งแวดลอ้มส าหรับโรงเรียนและชุมชน 22415   ภาษาไทย  8: คติชนวิทยาส าหรับครู 
22441   การสอนวิทยาศาสตร์ 22431   การสอนสังคมศึกษา 
22452   แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล 22434   จริยศึกษา 
24401   จิตวิทยาและสังคมวทิยาพื้นฐานเพื่อการวัด 22449   วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2 
    และประเมินผลการศึกษา 22451   การสอนคณิตศาสตร ์
24417   การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 24402   การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
25301   จิตวิทยาและสังคมวทิยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว 25303   การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 
25405   เทคนิคการปรึกษาเบ้ืองต้น 27112   การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 
26302   การจัดการการศึกษานอกระบบ  30201   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 
26405   การศึกษาทางไกล 30203   การเงินธุรกิจและการภาษอีากร 
27103   สื่อการศึกษาพัฒนสรร 30206   กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 
31303   การจัดการงานสนาม 30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 
32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 30210   การจัดการการผลิตและด าเนินงาน 
32302   การจัดการการตลาด    และหลักการตลาด 
32311   การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2 30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการ 
32326   การจัดการเชิงกลยุทธแ์ละการจัดการ    ทรัพยากรมนุษย์ 
   เพื่อสร้างสมรรถนะ 31407   เทคโนโลยีการก่อสรา้งขนาดใหญ ่
32331   ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา 32201   คณิตศาสตร์และสถิตเิพือ่ธุรกิจ 
    ความเป็นไปได้ของโครงการ 32207   การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ 
32335   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ    ทางการบัญช ี
    อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 32210   องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ ์
32336   การจัดการทรพัยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างย่ังยืน 32303   การจัดการการเงิน 
32361   ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 32304   การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 
32421   การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ 32316   การจัดการการขายและศิลปะการขาย 
32429   การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน   32320   การบัญชีขั้นกลาง  1 
    และการบัญชเีฉพาะกิจการ 32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 
32447   การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร 32329   การบัญชีขั้นกลางและการบัญชขีัน้สูง 
32448   การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการวิจัยธุรกิจ     ส าหรับนักการเงิน 
32450   ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ 32337   การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
32454   การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม    และการโรงแรม 
    ทางการเงิน 32408   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก 
32476   การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ 32414   การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกจิของไทย 
32480   การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเคร่ืองดื่ม 32432   การจัดการผลิตภัณฑแ์ละราคา 
33201   การบริหารราชการไทย 32443   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชแีละ 
33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    การสอบบัญช ี
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33422   การบริหารการพฒันาเมืองและชนบท 32444   การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสูง 
33436   การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด 32446   การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง 
33440   การบริหารงานสรรพสามิต 32452   กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
33442   การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกจิ     แห่งการเรียนรู้ 
40205   กฎหมายธุรกิจ 32487   การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม 
41004   เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน     และการจัดการทีพ่ักทางเลอืก 
41211   กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล  นิติกรรม  สัญญา 33207   เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ 
41212   กฎหมายแพ่ง 2: หน้ี ละเมิด 33302   หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 
41341   กฎหมายวิธีสบญัญัติ 1: หลักทั่วไปใน 33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
   วิธีพิจารณาความแพ่ง 33305   กฎหมายแพ่ง พาณชิย์ และที่ดินส าหรับ  
41402   ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ     นักปกครองท้องที่  
41405   กฎหมายสิ่งแวดลอ้ม 33308   นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
41431   การบริหารงานยุติธรรม    การปกครองทอ้งที่  
41451   กฎหมายระหว่างประเทศ 33424   การบริหารการพฒันาและการพฒันาการบริหาร 
41455   กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา 33437   การบริหารงานราชทัณฑ ์
52204   กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดลอ้ม  40101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
   และนิติเวชศาสตร์ 41323   กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและ 
52308   พัฒนาการของมนุษย์และสขุภาพ    ทรัพย์ ตั๋วเงิน 
54106   พิษวทิยาและอาชีวเวชศาสตร์ 41342   กฎหมายวิธีสบญัญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง 
54117   คณิตศาสตร์พื้นฐาน     และกฎหมายล้มละลาย 
55306   เภสัชพฤกษศาสตร ์ 41401   ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
55307   การฝกึปฏิบัติเภสชัพฤกษศาสตรแ์ละ 41404   กฎหมายแรงงาน 
   เภสัชกรรมแผนไทย 50103   สถิตแิละการวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
55323   เภสัชพฤกษศาสตร ์ 52304   โภชนศาสตร์สาธารณสขุ 
55324   การฝกึปฏิบัติเภสชัพฤกษศาสตรแ์ละ 53404   การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 
   เภสัชกรรมแผนไทย 53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน 
60310   สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 54114   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม 
60328   สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบ้ืองต้น 55301   การวิจัยส าหรับการแพทย์แผนไทย 
60335   เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 55316   การฝกึปฏิบัตินวดแผนไทย 
60436   สถาบันการเงินและการลงทุน 55330   การฝกึปฏิบัตินวดแผนไทย 
61406   คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ 60434   วิธกีารวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
70411   อนามัยชุมชน     ส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ 
70421   กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 70301   พัฒนาการเดก็และการเลี้ยงดู 
70422   ปัญหาเดก็และเยาวชนกับการส่งเสริมอาชพี 70324   อนามัยครอบครัว 
71307   หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร 71304   ชีวเคมีและจุลชีววทิยาของอาหาร 
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71413   กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 71411   อาหารและโภชนบ าบัด 
72205   สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 72101   จิตวิทยาเพือ่การด ารงชีวิต 
72305   การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน 72204   เศรษฐกิจครอบครัว 
81416   การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 72303   พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
82202   การเมอืงเปรียบเทียบ 80206   ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย 
82319   ระบบการเมืองเปรียบเทียบ 80212   หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ 
82427   การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก    นโยบายสาธารณะ 
90201   การจัดการฟาร์ม 80308   ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 
90204   พื้นฐานการจัดการทรพัยากรเกษตรและสิ่งแวดลอ้ม 81427   กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์ 
90206   เทคโนโลยีเพือ่การจัดการทรัพยากรเกษตร  82425   ลัทธกิารเมอืงและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
    ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 91350   การเป็นผู้น า  มนุษยสัมพันธ์  และจิตวิทยา 
91307   การพัฒนาชุมชนเกษตร     ส าหรับเกษตรกร 
91311   การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 91363   การจัดการทรพัยากรป่าไม ้
91357   พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 91458   การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม ้
92222   การบัญช ีการเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ 91464   พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 
92223   การจัดการการเงิน และการภาษอีากรส าหรับสหกรณ์ 93257   ศัตรูพืชเบื้องต้น 
92423   วิธกีารวิจัยทางสหกรณ์ 93353   การจัดการผลผลิตพืช 
92424   การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 93355   การจัดการสุขภาพสัตว ์
93447   การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  94462   ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
93456   การจัดการการผลิตธญัพชืและพืชอาหารสัตว์  96102   คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับวทิยาศาสตร์ 
93459   การจัดการการผลิตไม้ผลและผกัเชิงธุรกิจ       และเทคโนโลยี 
93463   การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
94461   การเงินธุรกิจการเกษตร 97211   กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
96305   เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกจิด้านพณิชยกรรม 97216   เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ ์
97214   วัสดุทางการพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ 97314   เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม 
97406   เทคนิคหลังพิมพ ์    ทางการผลิตในอุตสาหกรรม 
97418   ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม 97424   กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการ 
    ในอุตสาหกรรม    ในอุตสาหกรรม 
97422   การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการวิเคราะห์   
   แนวโน้มทางอุตสาหกรรม   
99201   วิทยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
   การสื่อสาร   
99301   เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์   
99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ   

   การสื่อสาร สิ้นสุดการสอบ วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 
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10121   อารยธรรมมนุษย์ 10151   ไทยศึกษา 
10152   ไทยกับสังคมโลก 10164   สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
10202   การอ่านภาษาไทย 10172   การอ่านภาษาอังกฤษ 
11301   ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ 10173   การเขียนภาษาอังกฤษ 
11302   ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเที่ยว 11312   ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซียน 
11303   ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 12310   วิถไีทย 
11304   ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน 12409   ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา 
11305   ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 13311   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
11306   ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 13321   การเขียนเพือ่การสื่อสารธุรกิจ 
11307   ภาษาอังกฤษส าหรับช่าง 13401   ประสบการณ์วิชาชพีสารสนเทศศาสตร์ 
11308   ภาษาอังกฤษเพือ่การเกษตร 14216   การสือ่สารระหว่างวัฒนธรรม 
11311   ภาษาอังกฤษส าหรับครูสอนภาษา 14320   การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
12302   เศรษฐกิจไทย 14423   ประสบการณ์วิชาชพีภาษาอังกฤษ 
12402   วัฒนธรรมกับการทอ่งเที่ยว  15206   ภาษาและทกัษะเพือ่การสื่อสาร 
12406   ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 15335   การวิจัยทางนิเทศศาสตร ์
13313   การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 15336   การบริหารกิจการสือ่สาร 
13413   เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น 16412   ประสบการณ์วิชาชพีนิเทศศาสตร ์
14111   ทกัษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 20401   ประสบการณ์วิชาชพีศึกษาศาสตร์ 
15231   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสือ่มวลชน 21005   การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
16423   การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 21010   การดแูลเดก็ปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ 
16442   การบริหารงานสือ่สิ่งพิมพ ์ 21422   การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
16446   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 22242   วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี 
16449   การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 22252   คณิตศาสตร ์2: แคลคูลัสเบ้ืองต้น 
16455   การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 22312   ภาษาไทย 4: วรรณคดีส าหรับครู 
16458   การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ ์ 22332   สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาส าหรับครู 
16463   การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน 22352   คณิตศาสตร ์4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์ 
20201   พัฒนศึกษา 22448   วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1 
20301   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 24407   ประสบการณ์วิชาชพีการวัดและประเมินผลการศึกษา 
20303   จิตวิทยาและวทิยาการการเรียนรู้ 24411   การพัฒนาเคร่ืองมอืวัดด้านพทุธพิสิัย 
20304   พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 24412   การพัฒนาเคร่ืองมอืวัดด้านเจตพสิัยและทกัษะพิสัย 
21311   พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา 25407   ประสบการณ์วิชาชพีการแนะแนว 
21321   พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา 26407   ประสบการณ์วิชาชพีการศึกษานอกระบบ 
21324   การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์ 30204   องค์การและการจัดการ 
21329   การจัดประสบการณ์ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 30205   คณิตศาสตร์และสถิต ิ
    ส าหรับเด็กปฐมวัย 31406   ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการงานก่อสร้าง 
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22301   พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา 32308   เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพือ่การจัดการ 
22306   การจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา 32321   ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี
22342   วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต 32324   การสอบบัญช ีการตรวจสอบภายในและ 
26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม    การควบคุมภายใน 
26406   การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 32325   ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและ 
27102   เทคโนโลยีทางการสอน    การจัดการความรู้ 
27416   ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีและ 32330   เศรษฐศาสตร์เพือ่การจัดการและการภาษอีากร 
   สื่อสารการศึกษา 32333   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่การจัดการ 32339   การจัดการการเงิน การตลาด และการด าเนินงาน 
31401   การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 32406   การจัดการสินเชื่อ 
31410   การจัดการงานกอ่สร้างอย่างย่ังยืน 32435   ประสบการณ์วิชาชพีการตลาด 
32204   การบัญชีขั้นต้น 32456   ประสบการณ์วิชาชพีการเงิน 
32205   การบัญชีขั้นกลาง  2 32474   การสือ่สารและการส่งเสริมการตลาด 
32208   การบัญชีขั้นกลาง  2 รายงานการเงิน 32478   การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ  
    และการวิเคราะห์งบการเงิน     และการทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
32209   การบัญชีขั้นต้นและหลักเบือ้งต้นเกี่ยวกับ 32481   ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการการท่องเที่ยว  
   ระบบสารสนเทศ     และการโรงแรม 
32301   การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 32482   ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการ 
32314   การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขัน้สูง 2 32483   สัมมนาการบัญชกีารเงินและสัมมนา 
32328   การจัดการนวัตกรรมและการเปลีย่นแปลง    การบัญชีบริหาร 
32332   การจัดการความเสี่ยงและหลกัการประกันภัย 32485   ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการ 
32334   ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด     ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
32401   การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 33202   การคลังและงบประมาณ 
32417   การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ 33304   ขอบข่ายการศึกษา และวิจัยทาง 
32458   วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน    รัฐประศาสนศาสตร์ 
32475   การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 33401   ประสบการณ์วิชาชพีบริหารรัฐกิจ 
33208   แนวคิดและทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์ 33445   ประสบการณ์วิชาชพีการบริหารการปกครองทอ้งที ่
33307   กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับ 41007   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    นักปกครองท้องที่  41008   การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิ
33411   การแรงงานสัมพันธ ์     และสิ่งแวดลอ้ม 
33412   การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 41201   กฎหมายมหาชน 
33420   การบริหารราชการสว่นภูมิภาค 41231   กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญตัิทั่วไป 
33432   การบริหารส านักงาน 41232   กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 
33434   กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ ์ 41324   กฎหมายพาณิชย์ 4:  หุ้นส่วน  บริษัท 
33438   ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดเก็บภาษี 41444   ประสบการณ์วิชาชพีกฎหมาย 
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33441   การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี 50102   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
33444   การบริหารองค์กรภาครัฐ 52305   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
33446   นโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่ 52402   ประสบการณ์วิชาชพีสาธารณสุข 
41005   การคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพของประชาชน 53202   การสาธารณสุขทัว่ไป 
41006   การบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 53305   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข 
41213   กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 54111   ประสบการณ์วิชาชพีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
41343   กฎหมายวิธีสบญัญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 55308   เวชกรรมแผนไทย 
52203   อนามัยสิ่งแวดล้อม 55318   เวชกรรมแผนไทย 2 
52310   การฝกึปฏิบัติงานสาธารณสขุในชุมชน 55321   เภสัชกรรมแผนไทย 2 
53303   การจัดการสาธารณภัย 55332   เวชกรรมแผนไทย 2 
53406   ประสบการณ์วิชาชพีบริหารสาธารณสุข 55334   เภสัชกรรมแผนไทย 2 
54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด 60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 
   ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 60340   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย 60341   ไทยในเศรษฐกิจโลก 
55305   ธรรมานามัย 60499   ประสบการณ์วิชาชพีเศรษฐศาสตร์ 
55312   ประสบการณ์วิชาชพีการแพทย์แผนไทย 70314   การผลิตและการใช้อาหาร 
55315   นวดแผนไทย 2 70323   สุขภาพเด็ก 
55326   ประสบการณ์วิชาชพีการแพทย์แผนไทย 70431   ประสบการณ์วิชาชพีคหกรรมศาสตร์ 
55329   นวดแผนไทย 2 71004   เสริมประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหาร 
60338   เทคโนโลยีและความจ าเริญทางเศรษฐกิจ 71100   วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ 
60343   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 71201   วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
60424   ทฤษฎแีละนโยบายการเงิน 71412   อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร 
61407   เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด 71416   ประสบการณ์วิชาชพีอาหาร โภชนาการ 
70311   ชีวเคมีพื้นฐาน     และการประยุกต ์
71003   เทคนิคการบริการในธุรกิจร้านอาหาร 72402   ประสบการณ์วิชาชพีพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 
71305   การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภค 80111   หลักพื้นฐานการเมอืงการปกครองไทย 
   ด้านอาหารและโภชนาการ 80202   สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 
71414   การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ 80410   ประสบการณ์วิชาชพีรัฐศาสตร์ 
   อาหาร 81312   หลักและวิธกีารศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
71415   การจัดบริการอาหารในสถาบัน 81415   การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ 
72203   การจัดการทรพัยากรครอบครัวและชุมชน  82321   การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชีย 
   เพื่อคุณภาพชีวิต 82324   เศรษฐกิจและการเมอืงระหว่างประเทศ 
72304   สวัสดกิารสังคมและการจัดการบริการ 82326   กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การ 
   ส าหรับครอบครัว    ระหว่างประเทศ 
80204   เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 90202   การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
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ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561  (ต่อ) 
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น. 

80205   พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมอืงไทย 91110   สารสนเทศและสื่อเพือ่การส่งเสริมและ 
80207   ปัญหาการเมอืงในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย    พัฒนาการเกษตร 
   ในประเทศไทย 91312   การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
81417   การบริหารและการพัฒนาองค์การ 91326   วนศาสตร์เกษตร 
81428   กฎหมายวิธพีิจารณาความอาญาและ 91349   สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
   พยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์ 91418   ประสบการณ์วิชาชพีส่งเสริมการเกษตร 
82327   อาเซียนเบื้องต้น 91467   ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการทรัพยากรป่าไม ้
82423   การเมอืงระหว่างประเทศในเอเชยี     และสิ่งแวดลอ้ม 
82426   การเมอืงการปกครองในยุโรปและอเมริกา 92425   ประสบการณ์วิชาชพีบริหารธุรกิจสหกรณ์ 
83202   ความรู้ทัว่ไปทางกฎหมายส าหรับนักรัฐศาสตร์ 93256   การฝกึปฏิบัติเสริมทกัษะการผลิตพืช 
90208   คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 93442   ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการการผลิตพืช 
   เพื่อการเกษตร 93448   ประสบการณ์วิชาชพีการจัดการการผลิตสัตว ์
91325   นิเวศวิทยาและการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ 94433   ประสบการณ์วิชาชพีธุรกิจการเกษตร 
91414   การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 96404   การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ 
91419   การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและ     และการควบคุมภายใน 
   พัฒนาการเกษตร 97103   ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ์
92117   สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 97213   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 
92320   การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์     และเทคนิคการผลิต 
93337   การปรับปรุงพันธุพ์ืชและการขยายพันธุ์พชื 97318   การออกแบบทางการพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ 
93345   การปรับปรุงพันธุแ์ละการสืบพันธุส์ัตว์ 97421   ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีการผลิต 
93455   การฝกึปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช    อุตสาหกรรม 
93465   การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 97432   ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีการพิมพ์และ 
94330   การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร    บรรจุภัณฑ์ 
94360   การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ 99402   การจัดการความม่ันคงปลอดภัยในระบบ 
    ในธุรกิจการเกษตร    คอมพิวเตอร ์
96101   คอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น 99409   ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
96408   การจัดการระบบฐานขอ้มูล    การสื่อสาร 
96410   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบัญชีการเงิน 99410   การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 
    และการบัญชเีพือ่การจัดการ 99414   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
97316   เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภณัฑ์และ   
   กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม   
97407   การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ   
   ทางการพิมพ ์   
99412   หลักการและการบริหารเครือข่าย   

99413   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สิ้นสุดการสอบ วันอาทิตย์ท่ี 29 กรกฎาคม 2561 

สิ้นสุดการสอบไล่ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
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13. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมการเรียนกิจกรรมแรกที่มีความส าคัญต่อการศกึษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักศึกษาใหม่ เรื่องส าคัญต่างๆ ได้แก่ ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกล และวิธีการเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการเรียน การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการเรียนจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนต่างๆ เป็นเรื่องที่นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามก าหนดวัน–
เวลา นอกจากน้ียังมีเรื่องควรรู้ทักษะทางการเรียนท่ีส าคัญต่อการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล ได้แก่ การอ่าน การจดบันทึก 
การท าข้อสอบเป็นต้น มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมเนื้อหาและกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นไว้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เข้ารับการปฐมนิเทศในปีการศึกษา  2560 มหาวิทยาลัยจึงก าหนดจัดปฐมนิเทศ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคต้น ปีการศึกษา  2560 
1.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในส่วนกลาง ส าหรับนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์

ที่ 10 กันยายน 2560 ต้ังแต่เวลา 08.00–16.30 น. ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้ง-
วัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในภาคเช้า นักศึกษาใหม่จะได้พบกับอธิการบดีและผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย ในภาคบ่าย นักศึกษาจะพบกับคณาจารย์และเพื่อนๆ ที่เรียนในสาขาวิชาเดียวกัน 

1.2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในส่วนภูมิภาค ส าหรับนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต่างจังหวัดในวันอาทิตย์ที่ 
17 กันยายน 2560 เวลา 08.30–15.00 น. ณ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด หรือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
ส าหรับภาคปลายเป็นการปฐมนิเทศผ่านสื่อ มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 05.30–05.55 น.  
2.2 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV 8 และ TRUE Visions ช่อง 193  

ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 18.00–18.25 น. 
2.3 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Channel) ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 

2561 และวันอาทิตย์ที ่11 มีนาคม 2561 เวลา 18.00–18.25 น. 
  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

13. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

486 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในส่วนกลาง(1) 
วันอาทิตย์ที ่10 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. 

จังหวัด สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ 

กรุงเทพมหานคร อาคารอเนกนิทัศน ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในส่วนภูมภิาค 
วันอาทิตย์ที ่17 กันยายน 2560 เวลา 08.30-15.00 น. 

จังหวัด สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ จังหวัด สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ 

นครนายก ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก   

สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 
นนทบุรี โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจณิราษฎรอ ารุง 
ปทุมธาน ี โรงเรียนปทุมวิไล สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย   

เพชรบุรี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี   

นครปฐม มหาวิทยาลยัศิลปากร  สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์ สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
 (คณะศึกษาศาสตร)์ ประจวบคีรีขันธ ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์
สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง   

จันทบุรี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี   

ชลบุร ี โรงเรียนชลกันยานุกูล ตราด โรงเรียนตราษตระการคณุ 
ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 

นครสวรรค ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค ์   

สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุร ี ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พิจิตร โรงเรียนพิจติรพิทยาคม 
อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม   

สุโขทัย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย   

พิษณุโลก โรงเรียนเฉลมิขวัญสตร ี อุตรดิตถ์ โรงเรียนอตุรดิตถ ์
ก าแพงเพชร โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม 
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จังหวัด สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ จังหวัด สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ 

ล าปาง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

ล าพูน โรงเรียนจักรค าคณาทร แพร่ โรงเรียนพริิยาลัย 
เชียงใหม ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั น่าน โรงเรียนศรสีวัสดิ์วิทยาคาร 
เชียงราย โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา   

อุดรธานี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี   

นครราชสีมา โรงเรียนราชสมีาวิทยาลยั หนองบัวล าภ ู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ชัยภูม ิ โรงเรียนชัยภูมภิักดีชุมพล 
ขอนแกน่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร กาฬสนิธุ ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม 

อุบลราชธาน ี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี   

ศรีสะเกษ โรงเรียนศรสีะเกษวิทยาลัย อ านาจเจริญ โรงเรียนอ านาจเจริญ 
มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
สุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด โรงเรียนสตรีศึกษา 
นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรมัย์พิทยาคม 

นครศรีธรรมราช  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

กระบี ่ โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล สุราษฎร์ธาน ี โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี
ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ภูเก็ต โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย 
พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย 

ยะลา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา   

พัทลุง โรงเรียนพัทลุง ปัตตานี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สตูล โรงเรียนสตลูวิทยา  วิทยาเขตปัตตาน ี
ตรัง โรงเรียนวเิชียรมาต ุ นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส 
สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ   

 
 
 

 
หมายเหตุ   (1) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ที่ท าการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันอาทิตย์ที ่10 กันยายน 2560 มีการ

ถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี ้
1. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 8 และ True Visions ช่อง 193 
2. สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Channel) 

- เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม Ideasat, Infosat, Leotech และ Thaisat ช่อง 181, PSI ช่อง 245, Dynasat ช่อง 202, 
Gmm Z ช่อง 340 

- เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง CTH ช่อง 160 
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14. แบบฟอรม์ท่ีผูส้มคัรต้องกรอกเพ่ิมเติม และส่ิงท่ีควรทราบ 

 
แบบกรอกข้อมลูเพ่ิมเติมส ำหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิกำร 

✦ โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างและท าเคร่ืองหมาย ✓ลงใน ❏ ตามความเป็นจริงและส่งมำพร้อมเอกสำรกำรสมัคร 

1.  ค ำน ำหน้ำชื่อ - ชื่อตัว - ชื่อสกุล..................................................................... ❏ จดทะเบียนผู้พิกำร ❏ ไม่ได้จดทะเบียนผู้พิกำร 
สำขำวิชำที่สมัคร........................................................................... แขนงวิชำ/วิชำเอก........................................................................ 

2  เลขประจ ำตัวคนพิกำร   
3.  ลักษณะควำมพิกำร   

✦ ทำงกำรมองเห็น     ❏ ตำบอดทั้งสองข้ำง      ❏ สำยตำเลือนรำง     ❏ อื่นๆ (ระบุ) .................................................... 

✦ ทำงกำรได้ยิน/ส่ือควำมหมำย      ❏ หูหนวก         ❏ หูตึง                ❏ อื่นๆ (ระบุ) .......................................... 

✦ ทำงกำย/กำรเคลื่อนไหว           ❏ ใช้ไม้ค ้ำยัน      ❏ ใช้วิลแชร์           ❏ โปลิโอ       

   ❏ อัมพำต (ระบุ)………………………..........................     ❏ อัมพฤกษ์ (ระบุ) …………………………………………………………….….. 

✦ ลักษณะอื่น       ❏ ทำงสติปัญญำ      ❏ ทำงพฤติกรรม/อำรมณ์      ❏ ทำงกำรเรียนรู้      ❏ ออทิสติก  

  ❏ ทำงกำรพูดและภำษำ        ❏ พิกำรซ้อน (ระบุ) .............................................................................................. 

4.  ควำมสำมำรถในกำรศึกษำ   ❏ เช่นเดียวกับนักศึกษำทั่วไป   ❏ พิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

 ❏ ใช้เครื่องช่วยฟัง   ❏ อื่นๆ (ระบุ เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ภาษามือ) ...................................................... 

5.  ควำมสำมำรถในกำรเข้ำสอบ  ❏ เข้ำสอบในห้องสอบปกติ   ❏ ขอให้จัดสอบในห้องสอบช้ันล่ำง (เดินขึ้นอาคารไม่ได้) 

  ❏ อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................................................... 
6.  ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนแบบทดสอบ  

       

             
                         
   

ขอแสดงความประสงค์เกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนกัศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

 ❏ มีควำมประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน  ❏ ไม่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุน 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่เข้าศึกษานี้เป็นปริญญำตรีใบแรกของข้าพเจ้า และมีคุณสมบัติครบถ้วนใน 

การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี  ตามที่ระบุไว้ในประกาศของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการทุกประการ และข้อมูลที่ข้ำพเจ้ำให้ไว้กับมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เป็นควำมจริงทุกประกำร 

       ลงชื่อผู้สมัคร. 
                 วันที่  

  หมำยเหตุ:  ผู้พิการที่จะสมัครเป็นนักศึกษาให้ติดต่อศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำรเพื่อรับข้อสนเทศด้านการศึกษา ก่อนตัดสินใจ

สมัครเข้าศึกษา โดยติดต่อทีโ่ทรศัพท์ 0 2504 7821-3 โทรสาร 0 2503 3963 หรือ e-mail: ds.esoffice@stou.ac.th 

หรือที ่http://www.stou.ac.th โปรดอ่ำนรำยละเอียดหน้ำ 8 โดยละเอียด 

 


 


 

7.  ควำมสำมำรถในกำรท ำแบบทดสอบ  

❏ ขอให้จัดแบบทดสอบปกติ 

❏ ขอให้ขยำยตัวอักษรในแบบทดสอบให้ใหญ่ขึ้น (18 

พอยต์) 

❏ เขียนค ำตอบในกระดำษค ำตอบปกติได้ 
❏ เขียนค ำตอบลงในแบบทดสอบ 

 
❏ ขอให้บันทึกเสียงข้อสอบใส่เทปเสียง ❏ ขอบันทึกเสียงค ำตอบลงในเทปเสียง (ปรนัย+

อัตนัย) ❏ ขอบันทึกเสียงเฉพำะค ำตอบอัตนัยลงในเทป

เสียง 

 

1)  ผู้พิกำรท่ีสมัครเป็นนักศึกษำของ มสธ. โปรดกรอกแบบฟอร์มตอ่ไปนี้ให้ครบถ้วน และสง่ไปพร้อมเอกสำรกำรสมคัร 

mailto:ds.esoffice@stou.ac.th%20หรือ
mailto:ds.esoffice@stou.ac.th%20หรือ
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แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมส ำหรับผู้สมัครทีเ่ป็นผู้ต้องขัง 

✦ โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างและท าเคร่ืองหมาย ✓ลงใน ❏ ตามความเป็นจริงและส่งมำพร้อมเอกสำรกำรสมัคร 

1. ค าน ำหน้ำชื่อ-ชื่อตัว-ชื่อสกุล............................................................................................................................................................. 
     สาขาวิชาที่สมัคร......................................................................... แขนงวิชา/วิชาเอก......................................................................... 
2. ชุดวิชำที่ลงทะเบียนเรียน  ชุดวิชาที ่1      ............................................................................................. 

ชุดวิชาที ่2    ............................................................................................. 
ชุดวิชาที ่3    ............................................................................................. 

3. เรือนจ ำ ..................................................................................................................................................................................................... 
การด าเนินการขออนุญาตต่อกรมราชทัณฑ์เพ่ือสมัครเข้าศึกษาใน มสธ. 

❏ ยังไม่ได้ด าเนินการขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ 

❏ อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ 

❏ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งใบอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์มาพร้อมกับเอกสารการสมัคร 

 

ผู้สมัครท่ีเป็นผู้ต้องขังต้องกรอกแบบกรอกข้อมูลข้างต้น ส่งมาพร้อมหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษาได้ของกรมราชทัณฑ์ เพื่อเป็น
หลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติมด้วย 

ส าหรับผู้ต้องขังท่ีประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แขนงวิชาเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร ในหนังสืออนุญาตให้สมัครเข้าศึกษาของกรมราชทัณฑ์จะต้องระบุข้อควำมอนุญำตให้สมัครเรียนสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี แขนงวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ชัดเจนด้วย และส่งมำพร้อมเอกสำรกำรสมัครเป็นนักศึกษำ จึงจะ
สามารถเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 

3)  แบบฟอร์มขอลำออกจำกสถำนภำพนักศึกษำเดิม ส ำหรับผู้สมัครที่ยังมีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ มสธ. และไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ในภำคกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ ที่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษำใหม่ 

แบบฟอร์มขอลำออกจำกสถำนภำพนักศึกษำเดิม เพื่อสมัครเป็นนักศึกษำใหม่ 
                            ส ำหรับผู้สมัครที่มีสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในสถำนภำพเดิม 

✦ โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างและท าเคร่ืองหมาย ✓ลงใน ❏ ตามความเป็นจริงและส่งมำพร้อมเอกสำรกำรสมัคร  
ชื่อผู้สมัคร (ค าน าหน้าชื่อ - ชื่อตัว - ชือ่สกุล) .................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน   
ขอลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมตามเลขประจ าตัวนักศึกษา   

เพ่ือสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา  2560   ❏  1)  ภาคต้น  ❏  2)  ภาคปลาย 
 

ผู้สมัครที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา มสธ. และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดไว้ในภาคการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีมีความประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ต้องด าเนินการลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิม โดยกรอกแบบฟอร์มขอลาออกจากสถานภาพนักศึกษา
เดิมข้างต้นและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ศึกษาในเวลาเดียวกันได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่าน้ัน 
  

 


 

2)  ผู้สมัครเป็นนักศึกษำท่ีเป็นผู้ตอ้งขัง โปรดกรอกแบบฟอร์มตอ่ไปนี้ให้ครบถ้วน และส่งไปพร้อมเอกสำรกำรสมัคร 
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4)  แบบฟอร์มขอลำออกจำกสถำนภำพนักศึกษำเดิม ส ำหรับผู้สมัครที่มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ มสธ. และมีกำรลงทะเบียนเรียน  
ชุดวิชำไวใ้นภำคกำรศึกษำก่อนภำคที่สมัครเข้ำศึกษำ  

 
               แบบฟอร์มขอลำออกส ำหรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษำ มสธ. ทีม่ีกำรลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำ 

ก่อนภำคที่ท ำกำรสมัคร 

✦ โปรดกรอกข้อมูลและท าเคร่ืองหมาย ✓ลงใน ❏ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งมำพร้อมเอกสำรกำรสมัคร 
ชื่อผู้สมัคร (ค าน าหน้าชื่อ - ชื่อตัว - ชือ่สกุล) ................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน   

เลขประจ าตัวนักศึกษาเดิม                                                           สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาค ................./.................. 

ข้ำพเจ้ำยินยอมให้มหำวิทยำลัยถอนชุดวิชำที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในภำคกำรศึกษำก่อนภำคที่สมัครทุกชุดวิชำ.  และขอยืนยัน 
ไม่เข้ำสอบในชุดวิชำที่ลงทะเบียนเรียนไว้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ต่อไป 
  
 

      ลายมือชื่อผู้สมัคร ............................................................................... 

เป็นแบบฟอร์มท่ีผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ของ มสธ. ที่ยังมีสถำนภำพนักศึกษำของ มสธ. และได้ลงทะเบียนเรียนไว้ใน 
ภำคกำรศึกษำก่อนภำคที่สมัคร หากประสงค์ให้มหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอลาออกจากส าหรับ
ผู้สมัครเป็นนักศึกษา มสธ. ท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาก่อนภาคท่ีสมัครข้างต้น ส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร ท้ังน้ี
มหาวทิยาลัยจะด าเนินการถอนชุดวิชาทุกชุดวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคก่อนภาคท่ีสมัคร และไม่แจ้งผลการสอบ  

5)  ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษำและอยู่ในเกณฑ์คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำก่อนภำคทีส่มัคร จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
ไดต้้องได้รับอนุมัติการส าเร็จการศึกษาในสถานภาพนักศึกษาเดิม จากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน ดังน้ี 

5.1) ผู้สมัครเป็นนักศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำในกำรสอบไล่ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2559 จะสมัครเข้ำเป็น
นักศึกษำใหม่ได้ในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2560 

5.2) ผู้สมัครเป็นนักศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำในกำรสอบไล่ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2559 จะสมัครเข้ำ
เป็นนักศึกษำใหม่ได้ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560 
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15. การตรวจสอบวฒิุการศึกษาท่ีใช้เป็นหลกัฐานการสมคัร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใช้เป็ นหลักฐานใน 
การสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยจัดส่งไปยังสถาบันการศึกษาต้นสังกัดที่เป็นผู้ออกวุฒิการศึกษา หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตรงกันกับเอกสารส าคัญทางการศึกษาฉบับจริง 

ในกรณีผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาซึ่งจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (ยกเว้น ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
มหาวิทยาลัยจะส่งแบบฟอร์มยินยอมให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบวุฒิการศึกษา ไปพร้อมกับการตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
เมื่อได้รับแบบฟอร์มดังกล่าว โปรดกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและส่งคืนมายังส านักทะเบียนและวัดผล ทางโทรสาร หมายเลข 
0 2503 3239 หรือ ID Line: addoreoffice หรือ email: ad.reoffice@stou.ac.th 

ส าหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาท่ีจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อมหาวิทยาลัยแจ้งผล
การตอบรับขึ้ นทะ เบี ยน เป็นนักศึ กษาแล้ ว  โปรดด า เนินการตรวจสอบวุฒิการศึ กษาของท่ านทาง เว็บ ไซต์  
www.degreeverify.org และส่งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ได้มายังส านักทะเบียนและวัดผล ทางโทรสาร หมายเลข  
0 2503 3239 หรือ ID Line: addoreoffice หรือ email: ad.reoffice@stou.ac.th 

อน่ึง หากตรวจสอบพบในภายหลังว่านักศึกษารายใดปลอมแปลง
วุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัคร หรือเอกสารหลักฐานที่ใช้
ประกอบการสมคัร มหาวทิยาลยัจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ
นักศึกษารายนั้นๆ และจะถูกด าเนินคดตีามกฎหมาย 

นักศึกษาที่สอบผ่านครบทุกชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว จะส าเร็จการศึกษาได้ ต่อเมื่อสถาบันการศึกษาผู้ออก
เอกสารส าคัญวุฒิการศึกษาได้ตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องตรงกันกับเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
ฉบับจริงแล้วเท่าน้ัน 

 

อย่าปลอมแปลงวุฒิการศึกษาหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้สมัครเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาและถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

  

mailto:ad.reoffice@stou.ac.th
http://www.degreeverify.org/
mailto:ad.reoffice@stou.ac.th
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ค ำแนะน ำในกำรสมัคร 
 

เมื่ออ่ำนและท ำควำมเข้ำใจรำยละเอียดของหลักสูตร
ที่สนใจสมัครแล้วให้ผู้สมัคร 

1. กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงและท ำเครื่องหมำยใน 
ใบสมัครให้ชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตำมค ำแนะน ำ 

2. ส่งเอกสำรกำรสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัคร 
ให้ครบถ้วนทำงไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองพร้อม
แนบหลักฐำน 

 
อยา่ใชว้ฒุกิารศกึษาปลอมหรอืปลอมแปลง 
เอกสาร-หลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบการสมคัร 

 
 
 
 

มหำวิทยำลัยจะส่งใบวุฒิกำรศึกษำของนักศึกษำทุกคนไปตรวจสอบกับ
สถำบันหรือหน่วยงำนที่ออกวุฒิกำรศึกษำ  

หำกตรวจสอบในภำยหลังพบกำรปลอมแปลงวุฒิกำรศึกษำหรือเอกสำร-
หลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรสมัคร มหำวิทยำลัยจะถอนสถำนภำพกำรเป็น
นักศึกษำและด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
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16. รหสัอาชีพในการกรอกใบสมคัร 

อาชีพ รหัสอาชีพ อาชีพ รหัสอาชีพ 

ไม่ประกอบอาชีพ 000 ช่างไม้ 307 
เกษตรกร (ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน) 001 ยาม รักษาความปลอดภัย 308 
ชาวประมง 002 รับจ้างท่ัวไป 309 
บุคลากรสังกัดกรมการปกครอง 007 นิติกร ฝ่ายกฎหมาย 400 
บุคลากรสังกัดกรมที่ดิน 009 ช่างเสริมสวย 401 
ข้าราชการบ านาญ 100 บุคลากรทางการแพทย์ (ราชการ) 501 
ข้าราชการพลเรือน 101 บุคลากรทางการแพทย์ (เอกชน) 502 
คร–ูอาจารย ์(ราชการ) 102 บริการพยาบาล (ราชการ) 503 
คร–ูอาจารย ์(เอกชน) 103 บริการพยาบาล (เอกชน) 504 
ต ารวจ 104 พนักงานขาย 600 
ทหาร 105 พนักงานโรงแรม 601 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 106 พนักงานห้างสรรพสินค้า 602 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 107 มัคคุเทศก์ 603 
สมาชิกสภาเขต 108 นักประชาสัมพันธ์ 700 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 109 นักข่าว 701 
สมาชิกสภาจังหวัด 200 สื่อสารมวลชน 702 
สมาชิกองค์การบรหิารส่วนต าบล 201 นักวิชาการ 703 
พนักงานองค์กรของรัฐ 202 วิศวกร 704 
พนักงานบริษัท 203 นักวิจัย 705 
พนักงานธนาคาร 204 นักวิทยาศาสตร์ 706 
ค้าขาย 300 นักสังคมสงเคราะห์ 707 
เจ้าของหรือผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว 301 นักพัฒนาชุมชน 708 
ช่างประปา 302 วิทยากร เจ้าพนักงานฝึกอบรม 709 
ช่างพิมพ์ 303 นักร้อง 801 
ช่างก่อสร้าง 304 นักแสดง 802 
ช่างเย็บผ้า 305 สอนศาสนา 900 
ช่างภาพ 306   
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17. วิธีการสมคัรเป็นนักศึกษา 

 

 

17.1  แผนภูมขิั้นตอนการสมัครและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

17.2  ขั้นตอนการสมัครและการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

17.3  รายละเอียดที่ผู้สมัครต้องช าระในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

17.4  ค าอธิบายการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) 

17.5  การสมัครเป็นนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
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17.1  แผนภูมขิั้นตอนการสมัครและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 

496 - 497 

502 – 503) 



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

17. วิธีการสมัครเป็นนักศึกษา 

496 

17.2  ขั้นตอนการสมัครและการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะท าการตรวจเอกสารการสมัครและหลักฐานที่ผู้สมัครใช้เป็นหลักฐานการสมัคร  
และจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ภายใน 30 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครและหลักฐาน
การสมัครครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ขอแนะน าให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาแนวทางการเลือกสาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน 
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร และรายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ ก่อนท าการสมัคร 

ในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยจะท าการเปิดรับนักศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา และในแต่ละสาขาวิชาจะเปิดสอน
หลากหลายแขนงวิชา/วิชาเอก ผู้สมัครควรปฏิบัติ ดังนี ้

1.1 อ่านแนวทางการเลือกสาขาวิชา คุณสมบัติการสมัครเพื่อพิจารณาว่า มีความสนใจในสาขาวิชาใด และเป็นผู้มี
คุณสมบัติในการสมัครครบถ้วนตามที่สาขาวิชาที่ต้องการสมัครก าหนดไว้หรือไม่ 

1.2 ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่สมัคร  เพื่อพิจารณาความพร้อมของเวลาในการศึกษา 
เนื่องจากเป็นระบบการศึกษาทางไกลที่นักศึกษาต้องวางแผนการเรียนเอง โดยในหนึ่งชุดวิชาจะใช้เวลาศึกษาประมาณ  
180 ช่ัวโมง ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให้ในแต่ละภาคการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชา  แต่ไม่น้อยกว่า  
1 ชุดวิชา 

ขั้นตอนที่ 2  เตรียมเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัครเข้าศึกษา ประกอบด้วย 

2.1 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว (Transcript) 1 ชุด (ในใบรายงานผลการศึกษาต้องระบุ
หลักสูตรที่จบการศึกษา และวันจบการศึกษา) 

1) กรณีใช้ส าเนาหนังสือรับรองการจบการศึกษา ต้องระบุหลักสูตรที่จบการศึกษา และวันจบการศึกษา 
2) กรณีเป็นนักศึกษา มสธ. ที่ศึกษาครบทุกชุดวิชาตามหลักสูตรและอยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติจบการศึกษาจาก

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้ต่อเมื่อสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอนุมัติให้
ส าเร็จการศึกษาแล้ว และต้องใช้หนังสือรับรองการจบการศึกษา (มสธ.14) เป็นหลักฐานการสมัคร 

3) กรณีใช้ส าเนาวุฒิการศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศต้องส่งหนังสือเทียบคุณวุฒิ
การศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักฐานประกอบการสมัครด้วยจ านวน 1 ฉบับ  

4) ใบรายงานผลการศึกษาท่ีมีรายละเอียดแสดงท้ังด้านหน้าและด้านหลัง ต้องถา่ยส าเนาเอกสารให้ครบถ้วนด้วย 
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวน 1 ชุด  

กรณีใช้ส าเนาทะเบียนบ้าน ให้ถ่ายส าเนาเอกสารทะเบียนบ้านท้ังหน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
ปรากฏอยู ่กรณีพ านักอยู่ในต่างประเทศสามารถใช้ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหลักฐานการสมัครแทนได้ 

2.3 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการต้องส่งส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ และแบบกรอกข้อมูลส าหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการในหน้า 
488 ส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร ทั้งนี้ผู้พิการควรติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการเพ่ือรับข้อสนเทศการสมัครก่อน โปรด
อ่านรายละเอียดทีห่น้า 8  



 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

17. วิธีการสมัครเป็นนักศึกษา 

497 

2.4 ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง ต้องจัดส่งหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษาได้ของกรมราชทัณฑ์ และแบบกรอกข้อมูลส าหรับ
ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง ในหน้า 489 ส่งมาพร้อมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน โปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา
ส าหรับผู้ต้องขังในหน้า 9 โดยละเอียด ก่อนท าการสมัคร 

ผู้ต้องขังที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จะต้องได้รับอนุญาตให้สมัครเข้าศึกษาในแขนงวิชาดังกล่าวจากกรมราชทัณฑ์ก่อนด าเนินการสมัคร และต้องส่ง
หนังสืออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ที่ระบุการอนุญาตให้สมัครเข้าศึกษาในแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ส่งมาพร้อมเอกสารการสมัครด้วยเทา่นั้น จึงจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

2.5 ผู้สมัครที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและยังไม่ส าเร็จการศึกษา ที่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษา
ใหม่ จะต้องส่งแบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัครด้วย  (โปรดอ่านรายละเอียดและ
ส าเนาแบบฟอร์มจากหน้า 489-490) 

2.6 หากเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัครข้างต้น มีค าน าหน้าช่ือ หรือช่ือตัว หรือช่ือสกุล ไม่ตรงกัน ผู้สมัครต้องส่ง 
ส าเนาหนังสือส าคัญการเปลี่ยนค าน าหน้าช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติม 1 ชุด 

2.8 หลักฐานการสมัครทุกแผ่นให้ถ่ายส าเนาเอกสารด้วยขนาด A4 เท่านั้น หากหลักฐานการสมัครมีขนาดใหญ่กว่า
กระดาษ A4 ให้ย่อขนาดลงก่อนถ่ายส าเนาเอกสาร  

2.9 ผู้สมัครต้องรับรองความถูกต้องตรงกับต้นฉบับของส าเนาหลักฐานการสมัครทุกแผ่นด้วยข้อความต่อไปนี้ 

ขอรับรองความถูกต้องตรงกับต้นฉบับจริง และขอใช้เป็นหลักฐานในการสมคัร 

ลงช่ือ ................................................. ผู้สมัคร 
(............................................) ตัวบรรจง 

 

ขั้นตอนที่ 3  การกรอกใบสมัครและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) 
3.1 ให้กรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ด้วยตัวบรรจงและชัดเจน โดยปากกาหมึกด าหรือ 

หมึกน้ าเงินเท่านั้น เพื่อความชัดเจนในการสแกนเก็บเป็นหลักฐาน 
3.2 ระบุภาคการศึกษาที่ต้องการสมัคร และด าเนินการสมัครภายในก าหนดเวลาที่ระบุในใบสมัครฯ 
3.3 กรอกข้อมูลในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนทุกข้อ ส าหรับสาขาวิชาใดที่เปิดสอนแขนงวิชา/

วิชาเอกที่มีกลุ่มวิชาเฉพาะ เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จะต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชาให้ครบถ้วนด้วย 

3.4 การกรอกช่ือ ช่ือสกุล (ภาษาอังกฤษ) ให้กรอกช่องละ 1 ตัวอักษร และเว้น 1 ช่อง ระหว่างช่ือและชื่อสกุล 
3.5 กรอกที่อยู่ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อ และส่งเอกสาร ด้วยตัวบรรจง ชัดเจน และครบถ้วน เพื่อ

หลีกเลี่ยงเอกสารจัดส่งไม่ถึงมือผู้รับ 
3.6 ให้ผู้สมัครกรอกเลขหมายโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ท างาน โทรศัพท์มือถือ e-mail address Facebook และ  

Line ID (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการติดต่อ กรณีการสมัครมีปัญหาและกรณีอื่น เนื่องจากการติดต่อทางไปรษณีย์อาจล่าช้า  
ผู้สมัครเรียนสาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ทุกคน ต้องกรอก e-mail address ของตนเอง

ด้วยตัวบรรจงและชัดเจน เนื่องจากระบบการเรียนการสอนเป็นระบบ e-Learning 
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3.7 กรอกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยดูจากโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิชาที่สมัครก าหนดให้ ทั้งนี้ให้
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่สมัคร  ในแต่ละภาคการศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชา แต่ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา 

ส าหรับผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประสงค์จะโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วจากโครงสร้าง
หลักสูตรการศึกษาเดิม สามารถเลือกชุดวิชาส าหรับลงทะเบียนเรยีนได้ โดยดูรายละเอียดชุดวิชาจากโครงสรา้งและรายละเอยีด
หลักสูตร ประกอบกับตรวจสอบตารางสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบเกินกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน 

3.8 ค านวณค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระในการสมัครเป็นนักศึกษา  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยก าหนดให้ผู้สมัครทุกคนต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ในอัตรา  1,400 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเหมาจ่าย ส าหรับค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษาของแต่ละชุดวิชาอาจมีอัตรา
เรียกเก็บแตกต่างกัน ซึ่งผู้สมัครพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษาจากหน้า  433-447 ส าหรับการ
สมัครเข้าศึกษาในภาคต้น และผู้สมัครเข้าศึกษาในภาคปลาย ดูรายละเอียดได้จากหน้า 448-463  

เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสถาปนาครบรอบ 38 ปี ได้มอบโอกาสพิเศษแก่ผู้สมัครที่เป็น
บัณฑิต มสธ. และผู้สมัครที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาด้วยสาเหตุใดก็ตาม ที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่
ในปีการศึกษา 2560 ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ จ านวน 1,400 บาท และได้รับสิทธิยกเว้น
ค่ าธรรมเนี ยมการโอนชุดวิชา ที่ เ คยสอบผ่านทุกชุดวิชา  ผู้สนใจโปรดอ่ านรายละ เอี ยดไ ด้ จาก เว็บ ไซ ต์  
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/freefee/ แต่ในการสมัครผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินในอัตราปกติ
อย่างน้อยจ านวน 1 ชุดวิชา 

3.9 รูปถ่ายที่ใช้ติดในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ใช้รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ลงในกรอบที่ก าหนดให้ ด้วย
กาวเท่านั้น ทั้งนี้ต้องเป็นรูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า แต่งกายสุภาพ (ไม่สวมเสื้อยืดคอกลม) ฉากหลัง
ของภาพเป็นสีพื้น ทั้งนี้ควรเป็นรูปถ่ายท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับรูปถ่ายติดบัตร 

ขั้นตอนที่ 4  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ช่องทางการสมัคร และการช าระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา 
4.1 ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 

การสมัครเป็นนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมือ่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครและหลักฐานการสมัครและช าระ
เงินค่าสมัครเป็นนักศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่าน้ัน โดยค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย 

4.1.1 ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องช าระเท่ากันทุกคน จ านวน 1,400 บาท ประกอบด้วย 
1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท (ช าระครั้งเดียวในการสมัคร) 
2) ค่าบ ารุงการศึกษา 500 บาท (ช าระทุกภาคการศึกษา) 
3) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษาเหมาจ่าย 100 บาท (ช าระครั้งเดียวตลอดอายุการ

เป็นนักศึกษา) 
4.1.2 ค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซึ่งอาจมีอัตราเรียกเก็บแต่ละชุดวิชาแตกต่างกัน 

ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษาของภาคการศึกษาที่สมัคร จากหน้า 433-463 
4.1.3 ผู้สมัครที่มีอายุไม่น้อยกว่า 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร ได้รับยกเว้นไม่ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จ านวน 800 บาท 
  

http://www.stou.ac.th/Offices/ore/freefee/
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4.2 ช่องทางการสมัคร 
มหาวิทยาลยัอ านวยความสะดวกให้ผู้สมัครด าเนินการสมคัรได้เป็น 3 ช่องทาง ดังนี ้

ช่องทางที ่1 ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย ์
ช่องทางที ่2 สมัครเป็นนักศึกษาและช าระเงินสดด้วยตนเองที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
ช่องทางที ่3 การสมัครเป็นนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (ดูรายละเอียดหนา้ 506) 

4.3 การช าระเงินค่าสมัครเป็นนกัศึกษา 
4.3.1 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครแสดงบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้สมคัร และใบสมัครฯ เพื่อขอช าระเงิน

ค่าสมัคร ได้ที่ 
1) ร้าน 7–ELEVEN หรือจุดบริการช าระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้ว บรรจุใบสมัครฯ 

มาในซอง สทว.ซ.06 ติดแสตมป์ 5 บาท และใส่ตู้ไปรษณีย์ที่สะดวก 
2) ช าระเงินที่ที่ท าการไปรษณีย์ของรัฐทุกแห่ง (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) ด้วยระบบ Pay at Post 

เท่านั้น 
4.3.2 กรณีสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อขอสมัครและช าระเงินได้โดยตรงท่ี 

1) หน่วยบริการรับสมัคร ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดล าปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ 
เพชรบุรี นครนายก จันทบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา (ดูรายละเอียดหน้า 509–510) 

2) ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอ 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

กรณีผู้สมัครช าระเงินไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหน้า 433-463 มหาวิทยาลัยอาจรับลงทะเบียนเรียนให้
ในบางชุดวิชาจากชุดวิชาทีผู่้สมัครได้ลงทะเบียนเรียนไว้ และจะท าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ทันที 

ทั้งนีส้ามารถเพิ่มชุดวิชาได้หลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การเพิ่มชุดวิชาต้อง
ด าเนินภายในช่วงเวลาที่ก าหนด (ดูก าหนดวันเพิ่มชุดวิชาจากปฏิทินการศึกษาที่ปกหน้าใน) สามารถขอใช้เงินส่วนที่เหลือจาก
การสมัครได้ (ถ้ามี) โดยช าระเงินเพิ่มเติมเฉพาะส่วนท่ีขาดอยู่ หรือติดต่อขอรับเงินส่วนท่ีเหลือคืนได้ภายใน 1 ปี สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล โทร. 0 2504 7213 

อนึ่ง ผู้สมัครที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว หากไม่ประสงค์จะศึกษาในมหาวิทยาลัย
ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถขอรับเงินที่ช าระไว้คืนได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่าน้ัน 

1. มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนชุดวิชา 
2. มีการลงทะเบียนเรียนซ ้าซ้อน อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
3. ตรวจสอบพบว่านักศึกษาหรือผู้เรียนหมดสิทธิที่จะลงทะเบียนเรียน 

4.4 ฉีกส่วนบนของใบสมัครตามรอยปรุและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้อ้างอิงในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยกรณียัง
ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลังจากผ่านพ้นก าหนดเวลา 30 วันท าการ นับตั้งแต่วันท่ีส่งเอกสารการสมัครและช าระ
เงินค่าสมัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  
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ขั้นตอนที่ 5  การตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร และการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
5.1 การตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร 

5.1.1 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร และหลักฐานการช าระเงินของผู้สมัครครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว จะตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครครบถ้วนตามที่สาขาวิชาที่สมัครก าหนดไว้หรือไม่ และจะขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ภายใน 30 วันท าการ 

5.1.2 ผู้สมัครที่ส่งเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร การช าระเงินไม่ครบถ้วนหรือเอกสารหลักฐานที่จัดส่งมา
นั้นไม่สมบูรณ์ หรือกรอกข้อมูลในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่กรอกชุดวิชาที่ประสงค์จะ
ลงทะเบียนเรียน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้  มหาวิทยาลัยจะติดต่อผู้สมัครเพื่อแนะน า 
แนวทางแก้ไขโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail address ที่แจ้งไว้ ผู้สมัครจึงควรกรอกหมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail 
address ด้วยตัวบรรจงและชัดเจน และเป็นข้อมูลที่สามารถติดต่อถึงผู้สมัครโดยตรง 

5.2 การขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัจะขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาให้กับผู้สมัครที่มีคณุสมบัตใินการสมัครครบถ้วนตามที่สาขาวิชาที่สมัคร

ก าหนดภายใน 30 วันท าการ นับตั้งแต่วันท่ีมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร หลักฐานการช าระเงิน 
ค่าสมัครครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว โดยจะส่งหนังสือตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมบตัรประจ าตัวนักศึกษาและคู่มือ
นักศึกษาให้ทางไปรษณยี ์การส่งวสัดุการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้เป็นลักษณะทยอยส่ง 

ในกรณีผูส้มัครส่งเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมคัร และช าระเงินครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการตอบ
รับการขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษา หรือไมไ่ดร้ับการติดต่อใดๆ จากมหาวิทยาลัยใน 30 วันท าการ ในเบื้องต้นโปรดสอบถาม ณ  
ที่ท าการไปรษณียต์้นทางของเขตที่อยู่ว่ามีพัสดไุปรษณีย์จัดส่งไปยังท่ีอยู่แล้วหรือไม่ หากไม่พบโปรดสอบถามท่ี ศูนย์ข้อมูล
ทะเบียนและบริการนักศึกษา โทร 0 2504 7231 หรือท่ี ฝ่ายรับนักศึกษา ส านักทะเบียนและวดัผล โทร. 0 2504 7213 

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

  

http://www.stou.ac.th/
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17.3  รายละเอียดที่ผู้สมัครต้องช าระในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

ผู้สมัครติดต่อช าระเงินค่าสมัครเป็นนักศกึษาได้ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ โดยช าระด้วยระบบ Pay at Post หรือช าระ
ที ่ร้าน 7-Eleven หรือจุดบริการรับช าระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือช าระเงินสดด้วยตนเองท่ีหน่วยบริการรับสมัคร ศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. ทุกแห่ง หรือที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รายการและจ านวนเงินที่ต้องช าระ 
1. ค่าธรรมเนยีมการสมัคร จ านวน 1,400 บาท (ช าระเท่ากันทุกคน) ประกอบด้วย 

 - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท (ช าระครั้งเดียวในการสมัคร) 
(ผู้สมัครที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมคัร ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 

- ค่าบ ารุงการศึกษา 500 บาท 
- ค่าธรรมเนยีมการเปลีย่นแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา 100 บาท 

(ช าระครั้งเดยีวตลอดอายุของการเป็นนักศึกษา) 
2. ค่าชุดวิชาส ารับนักศึกษาใหม่ในแต่ละชุดวิชาจะมีอัตราเรยีกเก็บแตกต่างกัน โปรดอ่านรายละเอียดและช าระเงินให้

ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาให้ตรงตามภาคการศึกษาที่สมคัร หน้า 433-463 
ทั้งนีค้่าชุดวิชาส าหรับนักศึกษาใหม่ที่ก าหนดนั้น เป็นอัตราท่ีรวมค่าวัสดุการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้อง

ช าระเงินค่าชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนตามอัตราท่ีก าหนดเท่านั้น แม้จะมีวัสดุการศึกษาชุดวิชาอยู่แล้วก็ตาม 

ตัวอย่าง  นางสาวตรีศร เขียวทอง สมคัรเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร ์แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรฐัศาสตร ์รายละเอยีด 
ชุดวิชาที่ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรยีน ดังนี ้

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาส าหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

ส าหรับผู้สมัครภาคต้น 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1,100 บาท เสาร์     27 ม.ค. 2561     เช้า 
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 1,000 บาท เสาร์     27 ม.ค. 2561     บ่าย 
10151  ไทยศึกษา 1,100 บาท อาทิตย์  28 ม.ค. 2561     บ่าย 

นางสาวตรีศร เขียวทอง ลงทะเบยีนเรียน 3 ชุดวิชา จึงต้องช าระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา ดังนี ้
1. ค่าธรรมเนยีมการสมัคร 1,400 บาท 
2. ค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรยีน 3 ชุดวิชา เป็นเงิน 3,200 บาท 
รวมจ านวนเงินที่นางสาวตรีศร ต้องช าระ 4,600 บาท 
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ฉีกส่วนนี้เก็บไว้ 
เป็นหลักฐาน 

กรอกเลขประจ าตัว 
ประชาชน 13 หลัก 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 2 นิ้ว 
ด้วยกาวเท่านั้น) 

เว้น 1 ช่อง ระหว่าง 
ชื่อตัวและชื่อสกุล 

กรอกรหัสเดือน 
เป็นตัวเลข เช่น 

รหัส เดือน 
01 
02 

ม.ค. 
ก.พ. 

 
กรณีเลือกข้อ 12.2 
ให้กรอกข้อมูล 
ที่อยู่ให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์  

ดูรหัสอาชีพ 
ที่หน้า 493 

กรอกชือ่และ 
รหัสสาขาวิชา 
/แขนงวิชา 
/วิชาเอกที่สมัคร  
และกลุม่วิชา  
(ถ้ามี) 

ลงลายมือชื่อผูส้มัคร 

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ด้านหน้า 
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ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ด้านหลัง 

กรอกรหัสและ

ชื่อชุดวิชาที่

ลงทะเบียนเรียน

ให้สอดคล้องกัน 

ค านวณเงินที่ต้อง

ช าระ ดูที่หน้า 

433 - 463 
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17.4  ค ำอธิบำยกำรกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 

เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครในการบันทึกข้อมูลการสมัครและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  และจัดเก็บทะเบียน
ประวัตินักศึกษา ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ด้วยตัวบรรจง ให้ครบถ้วนและชัดเจน  
โดยใช้ปากกาด าและติดรูปถ่ำยสี ขนำด 2 นิ้ว ในกรอบที่ก าหนดให้ด้วยกำวเท่ำนั้น โดยรูปถ่ายของผู้สมัครจะต้องเป็น 
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า แต่งกายสุภาพ และฉากหลังภาพเป็นสีพื้น ไม่อนุญำตให้ใช้รูปถ่ำยที่สวม 
เสื้อยืดคอกลม และขอแนะน าให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดต่อไปนี้โดยละเอียด 

1. ยืนยันภำคกำรศึกษำที่ต้องกำรสมัคร และท าการสมัครภายในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครของภาคการศึกษาที่
ต้องการสมัคร กรณีผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในภาคต้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง  
1 กันยายน 2560 ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครในภาคปลาย ให้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 
2561 

2. กรอกเลขประจ ำตัวประชำชนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลการช าระเงินของผู้สมัคร 
และใช้ในการสืบค้นข้อมูลของผู้สมัคร 

3. ระบุกลุม่ผู้สมัครให้ชัดเจน ดังนี ้
3.1 ส าหรับผู้สมัครทั่วไปที่ไม่เคยสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาก่อน ให้ท าเครื่องหมาย  ใน   

ข้อ 3.1 ผู้สมัครทั่วไป 
3.2 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ท าเครื่องหมาย ใน  ข้อ 3.2 
3.3 ผู้สมัครที่เคยสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและไม่ส าเร็จการศึกษา ให้ท าเครื่องหมาย   ใน   

ข้อ 3.3 
3.4 นักศึกษาที่ศึกษาครบทุกชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วและคาดว่าจะส าเร็จารศึกษา ในปีการศึกษา 

2559 ให้ท าเครื่องหมาย  ใน  ข้อ 3.4 
3.5 โครงกำรเชิญชวนนักศึกษำกลับมำเป็นนักศึกษำใหม่  เป็นโครงการส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยทีเ่คยเป็นนักศึกษาของ มสธ. ในทุกหลักสูตร และไม่ส าเร็จการศึกษา หรือ บัณฑิตระดับปรญิญา
ตรีของ มสธ. หรือผู้ทีเ่คยเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร เมื่อสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหมใ่นปีการศึกษา 2560 
จะได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำใหม่  จ ำนวนเงิน 1,400 บำท และได้รับสิทธิ
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรโอนชุดวิชำทุกชุดวิชำ ให้ท าเครื่องหมาย  ใน  ข้อ 3.5 

4. ประเภทผู้สมัครใหร้ะบุตามความเป็นจริง ดังนี ้
4.1 ผู้สมัครบุคคลทั่วไป ให้ท าเครื่องหมาย  ใน  ข้อ 4.1  
4.2 พระภิกษุ สำมเณร ทีส่มัครเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ท าเครื่องหมาย  ใน  ข้อ 4.2 
4.3 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิกำร ให้ท าเครื่องหมาย  ใน   ข้อ 4.3 และกรอกรายละเอียดในแบบกรอกข้อมูล

ส าหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ครบถ้วน ในหน้า 488 และส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร เพื่อใช้ในการจัดการ
สอบให้เหมาะสมและสะดวกในการเข้าสอบ 

4.4 ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง ให้ท าเครื่องหมาย  ใน  ข้อ 4.4 และกรอกแบบกรอกข้อมูลส าหรับผู้สมัครที่
เป็นผู้ต้องขัง ในหน้า 489 ให้ครบถ้วน  
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4.5 ส าหรับผู้สมัครที่อำยุต้ังแต่ 60 ป ีขึ้นไป นับถึงวันเปิดภาคการศกึษาที่สมัคร ให้ท าเครื่องหมาย  ใน  
ข้อ 4.5 และได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ จ ำนวนเงิน 800 บำท  

5. ระบุค าน าหน้าช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและสอดคล้องกับบัตรประจ าตวัประชาชนท่ีใช้เป็นหลักฐาน
การสมัคร  กรณีค าน าหน้า ช่ือเป็นช้ันยศหรือสมณศักดิ์  ให้ท าเครื่องหมาย   ใน  ข้อ 6.4 และกรอกช้ันยศ/ 
สมณศักดิ์ ให้ครบถ้วน และให้ส่งส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาหนังสือแต่งตั้ง หรือส าเนาหนังสือสุทธิพระ แล้วแต่
กรณีเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ 

6. กรอกเฉพาะชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทยด้วยตัวบรรจง โดยไม่ต้องกรอกค าน าหน้าช่ือ และกรอกให้อยู่ภายใน
กรอบท่ีก าหนดให ้

7. กรอกช่ือตัวและช่ือสกุลเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ช่องละ 1 ตัวอักษร เว้น 1 ช่องระหว่างช่ือตัวและ 
ช่ือสกุล 

8. กรอกวัน เดือน ปีเกิด เป็นตัวเลขตามตัวอย่างในหน้า 502 
9. กรอกรายละเอียดที่อยู่ที่ต้องการใช้เป็นสถานที่รับเอกสารและใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย  ด้วยตัวบรรจงชัดเจน 

กรณีใช้ที่อยู่ของผู้อื่นเป็นที่อยู่ส าหรับติดต่อกับมหาวิทยาลัย ต้องกรอกช่ือ ช่ือสกุล และที่อยู่ของผู้นั้นให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย 
ตัวบรรจง  

10. ระบุเบอร์โทรศัพท์บ้าน/ที่ท างานและมือถือ ที่สามารถติดต่อถึงผู้สมัครโดยตรง  
11. กรอก e-mail address, Facebook, Line ID ของผู้สมัครให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชำภำษำอังกฤษ ต้องกรอก e-mail address ของตนเองให้ชัดเจน 
เนื่องจากต้องใช้เป็นช่องทางในการเรียนการสอนและติดต่อสื่อสารกับคณาจารย์ผู้สอน  

12. กรอกช่ือหลักสตูร วันท่ีจบการศึกษา ตามที่ระบุในใบวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัคร ดังนี ้
12.1 กรอกช่ือเต็มวุฒิการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงประเภทวิชาบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการตลาด 

เป็นต้น 
12.2 ระบุเลขประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา ตามที่ระบุไว้ในใบวุฒิการศึกษา 
12.3 ให้ผู้สมัครกรอกช่ือตัว ช่ือสกุล ตามใบวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัคร ในข้อ 17.3 เฉพำะกรณีที่

ช่ือตัว ช่ือสกุลในใบวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น  
12.4 กรอกช่ือสถานศึกษา จังหวัดที่ตั้ง และปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา ตามที่ปรากฏในใบวุฒิการศึกษา 

13. ระบุอาชีพ เช่น พนักงานบริษัท ดูรายละเอียดที่หน้า 493 
14. ระบุช่ือและรหัสของสาขาวิชาที่สมัคร แขนงวิชา/วิชาเอก ให้ถูกต้อง และสอดคล้องกัน  
15. กรอกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนและค านวณค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยได้จัด

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนประจ าภาคการศึกษาท่ีสมัคร เพื่อให้ผู้สมัครลงทะเบียนเรียน โดยในแต่ละภาคการศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ 3 ชุดวิชา แต่ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา มาพร้อมการสมัคร โดยกรอกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนในข้อ 20 ของใบ
สมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษา (มสธ.1) และค านวณเงินท่ีต้องช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการสมคัรให้ครบถ้วน อ่านรายละเอยีด
ที่หน้า 433 - 463 

16. ระบุช่องทางที่ต้องการช าระเงิน และท าเครื่องหมาย   ใน   ข้อ 21 
17. ในการจัดสนามสอบ มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบให้โดยใช้รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในข้อ 12 เป็นหลัก 

ส าหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะเข้ารับการสอบในสนามสอบอื่นนอกเหนือจากการจัดตามรหัสไปรษณีย์ที่อยู่ ให้ ระบุสนามสอบ 
จังหวัดที่ตั้งของสนามสอบ และรหัสสนามสอบให้ชัดเจน โดยดรูายละเอียดสนามสอบจาก หน้า 430–432   
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17.5  กำรสมัครเป็นนักศึกษำผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการสมคัรเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดเ้พิ่มช่องทางการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการดังนี้ 

1)  เข้าไปท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th ไปท่ี รับสมัครนักศึกษาใหม ่เลือก สมัครเรียนออนไลน์  
2)  อ่านค าแนะน าการรับสมัครนกัศึกษาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตโดยละเอียด ก่อนด าเนินการสมัคร 
3)  อ่านรายละเอียดของสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกท่ีสนใจสมัครเข้าศึกษา 
4)  บันทึกแบบใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วน โดยเฉพาะจุดทีม่ีเครื่องหมาย * 
5)  แนบไฟลเ์อกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการรับสมัครให้ครบถ้วน ด้วยไฟล์นำมสกลุ .PDF หรือนำมสกลุ JPEG เท่ำนั้น 

ประกอบด้วย 
(1) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 
(2) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านหน้าทีม่ีชื่อผู้สมัครปรากฎอยู่ และหน้ารายการที่

อยู่ของบ้าน 
(3) ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ที่ระบุวัน เดือน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
(4) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนค าน าเน้าชื่อ ช่ือ ช่ือสกุล ใบค าสั่งแต่งตั้งยศ 
เอกสารในข้อ 2) ถึง 4) ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ 

6)  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา โดยระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีผู้สมัครต้องช าระเป็น 
ค่าสมัครเข้าศึกษา ผู้สมคัรสามารถช าระเงินได ้ณ จุดบริการต่อไปนี ้

(1) ช าระผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทั่วประเทศ (ยกเว้น ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) 
2) ช าระเงินทีร่้าน 7-ELEVEN ทุกสาขา  จุดบริการเคานเ์ตอรเ์ซอร์วสิ 

7)  พิมพ์เลขท่ีใบเสร็จรับเงินค่าสมคัรเป็นนักศึกษาเพื่อยืนยันการช าระเงิน โดยเข้าไปท่ี http://regis.stou.ac.th/ 
STOU/ จึงจะถือว่าการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชผ่านทางเว็บไซต์เสรจ็สมบูรณ์ 

8)  ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560 เก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา 
ควบคู่กับคู่มือนักศึกษาและคู่มือหลักสูตรการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

 

http://regis.stou.ac.th/
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18. ข้อมลูเพ่ิมเติมท่ีนักศึกษาใหมค่วรทราบ 

เมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับขึ้นทะเบียนท่านเป็นนักศึกษาแล้ว  มหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่มี 
ความประสงค์จะด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายละเอียดได้จาก 

- คู่มือนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
- ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th 

1) การโอนชุดวิชา/เทียบงานรายวิชา 
เมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นค าร้องขอโอนชุดวิชาที่สอบ

ผ่านแล้วจากหลักสูตรเดิมและโครงการสัมฤทธิบัตรได้  โดยชุดวิชาที่ขอโอนชุดวิชาต้องเป็นชุดวิชาที่ปรากฏในโครงสร้าง
หลักสูตรใหม่เท่านั้น ทั้งนี้สามารถส าเนาแบบฟอร์มการขอโอนชุดวิชาได้จากคู่มือนักศึกษา หรือ download แบบฟอร์มจาก 

http://www.stou.ac.th ➝ ปริญญาตรี ➝ แบบฟอร์มต่างๆ หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา ที ่e-mail 
address : re.reoffice@stou.ac.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7231 

2) ทุนการศึกษา 

http://www.stou.ac.th ➝ ปริญญาตรี ➝ ทุนการศึกษา 

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส านักบริการการศึกษา 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7631, 0 2504 7637 

3) ชมรมนักศึกษา  มสธ. 

http://www.stou.ac.th ➝ ปรญิญาตร ี➝ ชมรมนักศึกษา มสธ. ➝ งานกิจกรรมชมรมนักศึกษา 

4) การศึกษาวิชาทหาร 

http://www.stou.ac.th ➝ ปรญิญาตร ี➝ การศึกษาวิชาทหาร 

5) การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 

http://www.stou.ac.th ➝ ปรญิญาตร ี➝ การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 

6) กีฬามหาวิทยาลัย 

http://www.stou.ac.th ➝ ปรญิญาตร ี➝ กีฬามหาวิทยาลัย 

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมในข้อ 3) - 6) ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักบริการการศึกษา 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7638-9, 0 2504 7697 

 

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


 
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา 2560 

19. การติดต่อกับมหาวิทยาลัย 

508 

19. การติดต่อกบัมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษา
เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาต่างๆ ไว้หลากหลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย e-mail กระดานสนทนา และการติดต่อด้วย
ตนเอง ดังนั้นเพื่อให้ปัญหาการติดต่อสอบถามได้รับความกระจ่างและรวดเร็ว โปรดปฏิบัติ ดังนี ้

1. ติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานที่รบัผิดชอบตามช่องทางที่จัดให ้
2. แจ้งช่ือ – ช่ือสกุลผู้สมัครเป็นนกัศึกษา เลขประจ าตัวประชาชน หรือเลขประจ าตัวนักศึกษา 
3. แจ้งปัญหาที่ต้องการสอบถามให้ชัดเจน 

19.1 ติดต่อทางโทรศัพท์ และ e-mail 
หน่วยงานให้บริการ สอบถามปัญหา โทรศัพท์/e-mail 

1. ศูนย์สารสนเทศ 1. ข้อมูลสารสนเทศข่าวสารของมหาวิทยาลัย  
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการสมคัรเข้าศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษ (STOU EPT)  

3. ผลการจดัส่งวสัดุการศึกษา 
4. การปฐมนิเทศ การสอนเสริม การอบรมเข้ม  

การฝึกปฏิบัต ิ
5. การด าเนินกิจกรรมระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย  

0 2504 7777 
0 2504 7788 
 

2. บริการสอบถามข้อมูลทาง
โทรศัพท์  

สอบถามผลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สอบถาม
ก าหนดการสอบและสนามสอบ สอบถามผลการสอบ 
สอบถามก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร 

0 2504 7799 
(อัตโนมัติ) 

3. ฝ่ายจัดสอบ  
ส านักทะเบียนและวดัผล 

สอบถามเกี่ยวกับการจัดสอบส าหรับคนไทยใน
ต่างประเทศ 

0 2503 2681 
ev.reoffice@stou.ac.th 

4. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 
ส านักบริการการศึกษา 

สอบถามข้อสนเทศท่ีจ าเป็นก่อนสมัครเป็นนักศึกษา 
ส าหรับผู้สมัครทีเ่ป็นผู้พิการ และการขอรับเงินอุดหนุน
ทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการระดับปรญิญาตร ี

0 2504 7821-3 
ds.esoffice@stou.ac.th 

5. ฝ่ายแนะแนวการศึกษา 
ส านักบริการการศึกษา 

สอบถามสารสนเทศเกี่ยวกับทุนการศึกษา การแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ การพัฒนาทักษะทางการเรียนใน
ระบบการศึกษาทางไกล  

0 2504 7631 
0 2504 7637 
co.esoffice@stou.ac.th 

5. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. บริการข้อมลูข่าวสารของมหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษาและ
บริการดา้นการศึกษาในลักษณะเป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลยัในส่วนภมูิภาค 

การติดต่อศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. ดรูายละเอียด 
ในหน้า 509–510  
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การติดต่อศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ที่อยู่ โทรศัพท์/e-mail 

1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ :  
ล าปาง ล าพูน เชียงใหม ่แพร่ พะเยา เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน น่าน 

หมู่ที ่2 ถนนล าปาง-เชียงใหม ่
ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 52190 

054 829 811-4 
lp.adoffice@stou.ac.th 

2. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย 
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ :  
สุโขทัย พิษณุโลก ก าแพงเพชร ตาก อุตรดิตถ ์

4 หมู่ที ่7 ถนนสุโขทัย-ก าแพงเพชร 
ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย 64000 

055 651 097 
sk.adoffice@stou.ac.th 

3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ :  
อุดรธาน ีหนองบัวล าภู หนองคาย ชัยภูมิ 
ขอนแก่น เลย สกลนคร มหาสารคาม กาฬสินธุ ์
นครราชสมีา บึงกาฬ 

หมู่ที ่10 บ้านค ากลิ้ง 
ต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี41000 

โทร. 042 340 033 
ud.adoffice@stou.ac.th 

4. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธาน ี
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ :  
อุบลราชธาน ีอ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร 
มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สุรินทร ์บุรีรมัย์ นครพนม 

199 หมู่ที ่10 ถนนเลี่ยงเมือง 
ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี34000 

โทร. 045 281 891-5  
ต่อ 101–105  
ub.adoffice@stou.ac.th 

5. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ 
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ :  
นครสวรรค ์อุทัยธาน ีชัยนาท สิงห์บุร ีลพบุร ี
อ่างทอง เพชรบูรณ ์พิจิตร 

105/35 หมู่ที่ 10 ถนนนครสวรรค์-
พิษณุโลก 
ต าบลวัดไทรย ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค ์60000 

โทร. 056 222 450 
nw.adoffice@stou.ac.th 

6. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ :  
นครนายก ปราจีนบุร ีปทุมธานี นนทบุรี กรุง
เพทมหานคร ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา 
สมุทรปราการ สระบรุ ี

196 หมู่ที ่5 ต าบลศรีกะอาง 
อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก 26110 
 

โทร. 037 306 247-50 
nk.adoffice@stou.ac.th 

7. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี 
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ :  
จันทบุร ีตราด ระยอง สระแก้ว ชลบุร ี

หมู่ที ่1 ถนนจันทบุรี–สระแก้ว 
อ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุร ี22150 

โทร. 039 389 430-3 
cb.adoffice@stou.ac.th 

8. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี 
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ :  
เพชรบุร ีสมุทรสาคร ราชบุรี สมุทรสงคราม 
กาญจนบุร ีประจวบครีีขันธ ์สุพรรณบุร ี
นครปฐม 

90 หมู่ที ่9 
ต าบลไรส่้ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุร ี76000 

โทร. 032 403 801-5 
pb.adoffice@stou.ac.th 
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การติดต่อศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  (ต่อ) 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ที่อยู่ โทรศัพท์/e-mail 

9. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ :  
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธาน ีกระบี่ พังงา 
ภูเก็ต ระนอง ชุมพร 

169 ถนนนครศรฯี–ร่อนพิบูลย์ 
ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80001 หรือ 
ตู้ ปณ. 33 ปทฝ. ศาลามีชัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80001 

โทร. 0 7537 8680-83 
nr.adoffice@stou.ac.th 

10. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ :  
ยะลา ปัตตาน ีนราธิวาส สงขลา สตูล พัทลุง 
ตรัง 

116 หมู่ที ่4 ถนนท่าสาป–ล าใหม ่
ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 95000 
 

โทร. 0 7326 4014 ต่อ 
109, 110, 111 
0 7326 4023 
yl.adoffice@stou.ac.th 

19.2  ติดต่อทางไปรษณีย์ 
การติดต่อสอบถามข้อปัญหาทางไปรษณีย์ถือเป็นการติดต่อที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย และใช้เวลาในการสื่อสารระหว่างกัน 

เหมาะกับปัญหาท่ีไม่เร่งด่วน การสอบถามปัญหาทางจดหมายนั้นนักศึกษาต้องระบุช่ือตัว ช่ือสกุล เลขประจ าตัวนักศึกษา และ
ประเด็นปัญหาให้ชัดเจน จ่าหน้าซองระบุช่ือหน่วยงานท่ีต้องการติดต่อ ดังนี ้

 
ชื่อหน่วยงาน ............................................  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี  11120 

 
19.3  ติดต่อด้วยตนเองที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษาที่ประสงค์จะติดต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัยใน
กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่กิจกรรมการสมัครเป็นนักศึกษา/ผู้เรียน กิจกรรมต่างๆ ระหว่างการศึกษา จนถึงกิจกรรมการส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งขอรับบริการและค าแนะน าปรึกษาได้ที ่

1) ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ณ ที่ท าการของมหาวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์–วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา  
08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

2) ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง ในจังหวัดล าปาง สุโขทัย อุดรธาน ีอุบลราชธาน ีนครสวรรค์ นครนายก เพชรบุรี 
จันทบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา ตามรายละเอียดที่แจ้งในข้อ 19.1 
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ที่ท ำกำรมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

ผังบริเวณมหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธริำช และทัศนียภำพอุทยำนกำรศกึษำรัชมังคลำภิเษก 

ถ.ติวำนนท์ ไป จ.ปทุมธำนี 
ห้ำแยกปำกเกร็ด 

วัดผำสุก 

มณีจักร 
เมืองทองธำนี 

สี่แยกพงษ์เพชร 
ถ.ประชำช่ืน 

สี่แยกหลักสี่ สี่แยกบำงเขน 

คลองประปำ 

ไปห้ำแยกลำดพร้ำว  ถ.วิภำวดีรังสิต ไปดอนเมือง 

1.  รถโดยสำรประจ ำทำง 

- ผ่านถนนติวานนท ์

  33  90  367 (ปากเกร็ด–รังสิต)  

- ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ 

  52  150  ปอ.150  356  ปอ.356  166 ปอ.166 

  1053 (ท่าน ้านนท์–เวชคาม)  

2.  รถตู้โดยสำร 

ปากเกร็ด–อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ปากเกร็ด–มีนบุรี  

ปากเกร็ด–จตุจักร  

ปากเกร็ด – รามค้าแหง 1 

ปากเกร็ด–สีลม  

ปากเกร็ด–ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 

เมืองทอง–อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

เมืองทอง–รามค้าแหง 1 

เมืองทอง–เดอร์มอลล์งามวงศว์าน 

การเดินทางมา มสธ. 
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	นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114
	ประกาศนียบัตรผู้นาชุมชน รหัส 40311


	6.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
	คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50184
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
	การแพทย์แผนไทยบัณฑิต รหัส 50424
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
	วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกหลักสูตร
	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174
	การแพทย์แผนไทยบัณฑิต รหัส 50424
	วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกหลักสูตร
	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50184
	วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514


	6.7 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60
	คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทุกหลักสูตร
	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134
	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทุกหลักสูตร
	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134
	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124


	6.8 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70
	คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
	วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
	วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ทุกหลักสูตร
	วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314
	วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ทุกหลักสูตร
	วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314
	วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414


	6.9 สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80
	คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
	แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รหัส 80414
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทุกหลักสูตร
	แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รหัส 80414
	แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทุกหลักสูตร
	แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รหัส 80414
	แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314


	6.10 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90
	คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
	วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90154
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรแข

	วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
	แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ทุกหลักสูตร
	วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90154
	วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514
	วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524
	วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534
	วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544
	แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ทุกหลักสูตร
	วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90154
	วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514
	วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524
	วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534
	วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544
	แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614


	6.11 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
	คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
	วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกหลักสูตร
	วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124
	วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134
	วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
	วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกหลักสูตร
	วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124
	วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134
	วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
	วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334



	7. การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk - in Exam)
	8. สนามสอบและรหัสสนามสอบ
	รายชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและรหัสสนามสอบ

	9. อัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษาสาหรับผู้สมัครในภาคต้น ปีการศึกษา 2560
	10. อัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษาสาหรับผู้สมัครในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
	11. ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
	12. ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561
	13. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
	14. แบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติม และสิ่งที่ควรทราบ
	15. การตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัคร
	16. รหัสอาชีพในการกรอกใบสมัคร
	17. วิธีการสมัครเป็นนักศึกษา
	17.1 แผนภูมิขั้นตอนการสมัครและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
	17.2 ขั้นตอนการสมัครและการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
	17.3 รายละเอียดที่ผู้สมัครต้องชำระในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
	17.4 คำอธิบายการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
	17.5 การสมัครเป็นนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

	18. ข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ
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