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โปรดตรวจสอบเอกสารการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน	ก่อนจัดส่งมายังมหาวิทยาลัย

❑  1.   ใบสมััครและขึ�น์ทะเบียน์เป็น์นั์กศึึกษา (มัสธ.1) ที�กรอกข้อมั่ล พื่ร้อมัติดรูปถ่ายสี	 ขนาด	 2	 นิ้ว	ลงใน์กรอบที�กำาหน์ด 
  ด้วยกาว และลงลายมือชื่อผู้สมัครใน์ใบสมััครฯ เรียบร้อยแล้ว 

❑  2.   สำาเน์าใบรายงาน์ผลการศึึกษาที�ระบุหลักสูตรการศึกษา	วัน	เดือน	ปีที่สำาเร็จการศึกษา	จำานวน	1	ชุด
  (ถ่ายสำาเนาให้ครบถ้วน์ทุกหน้าของใบรายงาน์ผลการศึึกษา)

❑  3.   สำาเน์าบัตรประจำาตัวประชาชนของผ่้สมััคร หรือสำาเน์าทะเบียนบ้านหน์้าที�มัีช่�อผ่้สมััครปรากฏอย่� และหน์้าที�มัีรายการ 
  เกี�ยวกับบ้าน์ อย�างใดอย�างหน์ึ�ง จำานวน	1	ชุด

❑  4.   สำาเน์าหน์ังส่อสำาคัญการเปลี�ยน์แปลงคำาน์ำาหน์้าช่�อ / ช่�อ / ช่�อสกุล จำานวน	1	ชุด
  (กรณีคำาน์ำาหน์้าช่�อ หร่อช่�อ หร่อช่�อสกุลของผ่้สมััครที�ปรากฏใน์เอกสารที�ใช้ใน์การสมััครข้างต้น์ไมั�ตรงกัน์)

❑  5.   สำาเนาบัตรประจำาตัวคนพิการ	จำานวน	1	ฉบับ	และ แบบกรอกข้อมั่ลเพื่ิ�มัเติมัสำาหรับผ่้สมััครที�เป็น์คน์พื่ิการอีก 1 ฉบับ
          (สำาหรับผ่้สมััครที�เป็น์คน์พื่ิการ)

❑  6.  หนงัสอือนุญาตใหส้มัครเขา้ศกึษาจากกรมราชทณัฑ	์1	ฉบับ	และ แบบกรอกขอ้มัล่เพื่ิ�มัเตมิัสำาหรบัผ่ส้มัคัรที�เปน็์ผ่ต้อ้งขงั 
  อีก 1 ฉบับ (สำาหรับผ่้สมััครที�เป็น์ผ่้ต้องขัง)

❑  7. แบบฟอร์มัขอลาออกจากการเป็น์น์ักศึึกษาใน์สถาน์ภาพื่เดิมั สำาหรับผ่้สมััครที�เคยเป็น์น์ักศึึกษาของ มัสธ. และ 
  ไมั�สำาเร็จการศึึกษา จำาน์วน์ 1 ฉบับ

   ใน์การสมััครเป็น์นั์กศึึกษา ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย	 1	 ชุดวิชา	 แต่ไม่เกิน	 3	 ชุดวิชา	 และชำาระเงิน 
	 ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน รวมัทั�งตรวจสอบความัถ่กต้องตรงกัน์ของรหัสชุดวิชาและ 
 ช่�อชุดวิชาที�ลงทะเบียน์เรียน์ ดังรายละเอียดที�ระบุใน์ระเบียบการสมััครเป็น์น์ักศึึกษาและลงทะเบียน์เรียน์ จึงจะถ่อว�า 
 การสมััครเป็น์น์ักศึึกษาสมับ่รณ์ โดยมัีวิธีการสมััครและการชำาระเงิน์ค�าสมััครเป็น์น์ักศึึกษา ดังน์ี�
1)			 สมคัรทางออนไลนท์ี�เวบ็ไซตข์องมัหาวทิยาลยั https://www.stou.ac.th"การสมััครเรยีน์กบั มัสธ."ระดบัปรญิญาตรี
 "สมััครเรียน์ออน์ไลน์์ (จัดเตรียมัเอกสารที�ต้องใช้สมััครเป็น์น์ักศึึกษาใน์ลักษณะอิเล็กทรอน์ิกส์)
2)			 สมัครทางไปรษณีย์ (กรณีไมั�สามัารถสมััครเรียน์ทางออน์ไลน์์ได้) ใน์การชำาระเงิน์ค�าสมััคร ให้ผ่้สมััครแสดงบัตรประจำาตัว 
 ประชาชน์ของผ่้สมััคร และใบสมััครฯ (มัสธ. 1) ต�อเจ้าหน์้าที�รับชำาระเงิน์ เพื่่�อชำาระเงิน์ค�าสมััครได้ที�
    -		 ร้าน	7-ElEVEN	ทุกสาขา	หรือจุดบริการรับชำาระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส	หรือ
			 -		 ที่ทำาการไปรษณีย์ทุกแห่ง	ด้วยบริการ	Pay	at	Post	เท่านั้น	(ยกเว้น ไปรษณีย์อน์ุญาตเอกชน์)
       (ติดอากรแสตมัป์ที�ซอง ส�งเอกสารการสมััครทางไปรษณีย์)

   มัหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการขึ�น์ทะเบียน์เป็น์น์ักศึึกษา พื่ร้อมัจัดส�งบัตรประจำาตัวน์ักศึึกษา ค่�มั่อน์ักศึึกษา โครงสร้างและ 
 รายละเอียดของหลักส่ตรที�ต้องศึึกษา ภายใน	 15	 วันทำาการ น์ับตั�งแต�วัน์ที�ได้รับข้อมั่ลการสมััครครบถ้วน์และสมับ่รณ์ 

 สามัารถตรวจสอบผลการขึ�น์ทะเบยีน์เปน็์น์กัศึกึษาไดท้างเวบ็ไซต ์https://regis.stou.ac.th/STOU/app/SOENQYW01 
 หร่อสอบถามัได้ที�ฝ่ายรับน์ักศึึกษา โทร. 0 2504 7213

   สอบถามัผลการจัดส�งวัสดุการศึึกษาของชุดวิชาที�ลงทะเบียน์เรียน์ ได้ที�ศึ่น์ย์สารสน์เทศึ โทร. 0 2504 7788



พื่ิมัพื่์ที� : โรงพื่ิมัพื่์มัหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมัาธิราช

 คณะบรรณาธิการ

ผ่้อำาน์วยการสำาน์ักทะเบียน์และวัดผล ประธาน์คณะบรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.ลักษมัี น์วมัถน์อมั คีมั่ระ (สาขาวิชาศึิลปศึาสตร์) บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ชมัภ่น์ุช สุน์ทรน์น์ท์ (สาขาวิชาศึิลปศึาสตร์) บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สัน์ติสุภาพื่ร (สาขาวิชาศึิลปศึาสตร์) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุพื่งศึ์ สุขโสต (สาขาวิชาน์ิเทศึศึาสตร์) บรรณาธิการ

รองศึาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่อน์ สุวรรณจิน์ดา (สาขาวิชาศึึกษาศึาสตร์) บรรณาธิการ

รองศึาสตราจารย์ ดร.น์ราธิป ศึรีรามั (สาขาวิชาวิทยาการจัดการ) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์จัก พื่ิริยะพื่รสิริ (สาขาวิชาวิทยาการจัดการ) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิช ทัพื่ภวิมัล (สาขาวิชาน์ิติศึาสตร์) บรรณาธิการ

อาจารย์สุณัฐชา เผ�าพื่งษ์ศึิลป์ (สาขาวิชาวิทยาศึาสตร์สุขภาพื่) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศึรีโอภาส (สาขาวิชาวิทยาศึาสตร์สุขภาพื่) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์กิตติ ลี�สยามั (สาขาวิชาวิทยาศึาสตร์สุขภาพื่) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.เรณุการ์ ทองคำารอด (สาขาวิชาพื่ยาบาลศึาสตร์) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.ภ่ดิน์ัน์ท์ อดิทิพื่ยางก่ร (สาขาวิชาเศึรษฐศึาสตร์) บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ภาวิน์ี อิน์ทร์มัณี (สาขาวิชามัน์ุษยน์ิเวศึศึาสตร์) บรรณาธิการ

อาจารย์เอกวีร์ มัีสุข (สาขาวิชารัฐศึาสตร์) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา น์ัน์ทา (สาขาวิชาเกษตรศึาสตร์และสหกรณ์) บรรณาธิการ

รองศึาสตราจารย์ทัศึน์ีย์วรรณ ศึรีประดิษฐ์ (สาขาวิชาวิทยาศึาสตร์และเทคโน์โลยี) บรรณาธิการ

น์างสาวรัชน์ี พื่ลแสน์ (สำาน์ักวิชาการ) บรรณาธิการ

น์างอรน์ุช กาญจน์ประกร (สำาน์ักบริการการศึึกษา) บรรณาธิการ

รองศึาสตราจารย์ ดร.เขมัณัฏฐ์ มัิ�งศึิริธรรมั (สำาน์ักเทคโน์โลยีการศึึกษา) บรรณาธิการ

น์างประดับ ไวยโภคา (สำาน์ักพื่ิมัพื่์) บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.สมัเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า (ศึ่น์ย์วิชาการประเมัิน์ผล) บรรณาธิการ

น์างสาวเด่อน์เพื่็ญ ภ่�คำา (ฝ่ายทะเบียน์น์ักศึึกษา) บรรณาธิการ

น์างอัญชน์า ยิ�มัเผ่อก (ฝ่ายทะเบียน์น์ักศึึกษา) บรรณาธิการ

น์างกน์กวรรณ เช่�อวงศึ์์ (ฝ่ายจัดสอบ) บรรณาธิการ

น์างสาววิภาวดี เดชวุฒิ (ฝ่ายวัดผลการศึึกษา) บรรณาธิการ

น์างวณัญญา กระบิลสิงห์ (หัวหน์้าฝ่ายรับน์ักศึึกษา) เลขาน์ุการคณะบรรณาธิการ

น์ายศึิวาวุธ แสงน์ภากาศึ (หัวหน์้าหน์�วยบริการ ส�ง-รับใบสมััคร) ผ่้ช�วยเลขาน์ุการคณะบรรณาธิการ

น์ายอุทัย เกิดเหลี�ยมั (งาน์จัดทำาระเบียบการสมััคร) ผ่้ช�วยเลขาน์ุการคณะบรรณาธิการ

จัดทำาโดย

ผ่้อำาน์วยการสำาน์ักทะเบียน์และวัดผล  ที�ปรึกษา

น์างวณัญญา กระบิลสิงห์ ที�ปรึกษา

น์ายณรงค์ฤทธิ์ มัีเสมั หัวหน์้างาน์รับสมััครน์ักศึึกษา

น์ายอุทัย เกิดเหลี�ยมั งาน์จัดทำาระเบียบการสมััคร

น์างทรงศึรี กิจน์ุสน์ธิ์  งาน์รับสมััครน์ักศึึกษา

น์ายสงกราน์ต์ หิน์อ�อน์                                                               พื่ิส่จน์์อักษร

น์างณัฐณี คงเมั่อง หน์�วยศึิลปะ

หมายเหตุ				(1)			โปรดตรวจสอบกำาหน์ดวัน์ของการดำาเน์ิน์กิจกรรมัต�าง ๆ จากปฏิทิน์การศึึกษาของภาคการศึึกษาต�อไปได้จาก
                    ค่�มั่อการลงทะเบียน์เรียน์ที�มัหาวิทยาลัยจัดส�งให้ทางไปรษณีย์ หร่อจากเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th
	 (2)	 ศึึกษารายละเอียดการปฐมัน์ิเทศึน์ักศึึกษาใหมั�จากเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th 

	 (3)	 ศึึกษารายละเอียดการสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์เพื่ิ�มัเติมัจากเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th

การรับสมัครนักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2565

1.		 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่้สน์ใจหร่อผ่้สมััครสามัารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาฯ	 และใบสมัครฯ	 (มสธ.1)	 ได้ที�เว็บไซต์ของ 
 มัหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2.  มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา	ปีการศึกษาละ	2	ครั้ง ดังน์ี�

ภาคการศึกษาที่รับสมัคร กำาหนดเวลา

	 สมัครเรียนภาคต้น/2565		แบ�งเป็น์ 2 ช�วง ช่วงที่	1			ตั�งแต�วัน์ที�		1		เมษายน		2565				 ถึงวัน์ที�  20	 มิถุนายน	 	2565

ช่วงที่	2			ตั�งแต�วัน์ที�		1		กรกฎาคม		2565				 ถึงวัน์ที�			 1	 กันยายน	 	2565

	 สมัครเรียนภาคปลาย/2565 ตั�งแต�วัน์ที�		1		พฤศจิกายน		2565		ถึงวัน์ที� 16	 กุมภาพันธ์	2566

3.  วิธีการสมัครและการชำาระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา
  3.1  สมัครทางออนไลน์ ที�เว็บไซต์ของมัหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th การสมััครเรียน์กับ มัสธ. ระดับปริญญาตรีสมััครเรียน์ออน์ไลน์์
  3.2 สมัครทางไปรษณีย์	 (กรณีไมั�สามัารถสมััครเรียน์ทางออน์ไลน์์ได้) ใน์การชำาระเงิน์ค�าสมััครให้ผ่้สมััครแสดงบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้สมัคร 
	 	 และใบสมัครฯ	 (มสธ.1)	 เพื่่�อชำาระเงิน์ได้ที� ร้าน์ 7-ELEVEN หร่อจุดบริการรับชำาระเงิน์เคาน์์เตอร์เซอร์วิส หร่อที�ทำาการไปรษณีย์ ด้วยบริการ 
  Pay	at	Post เท�าน์ั�น์  (ยกเว้นไปรษณีย์อน์ุญาตเอกชน์)

ปฏิทินการศึกษา	ปีการศึกษา		2565(1)
      

สำาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียน	ภาคต้น/2565

17 ก.ค.-30 ก.ค. 2565 ลงทะเบียน์เพื่ิ�มัชุดวิชา

11 ก.ย. 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านสื่อ(2)

15	ก.ย.	2565 วันเปิดภาคการศึกษา

15 ก.ย.-18 ธ.ค. 2565 รับสมััครสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์ ภาคต้น์/2565(3)

16 ต.ค. 2565 วัน์สุดท้ายของการขอถอน์ชุดวิชา

26 และ 27 พื่.ย. 2565 วันสอบกลางภาคต้น/2565

3-25 ธ.ค. 2565 (เฉพื่าะวัน์เสาร์และอาทิตย์) ช�วงการสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์ ภาคต้น์/2565

17 มั.ค. 2566 วัน์สุดท้ายของการศึึกษาประจำาภาคต้น์/2565

28	และ	29	ม.ค.	2566 วันสอบไล่ประจำาภาคต้น/2565

1-18 มัี.ค. 2566 ช�วงเวลาการลงทะเบียน์สอบซ�อมั

6-7 พื่.ค. 2566 วัน์สอบซ�อมัประจำาภาคต้น์/2565

สำาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียน	ภาคปลาย/2565

17 มั.ค.-30 มัี.ค. 2566 ลงทะเบียน์เพื่ิ�มัชุดวิชา

4 และ 5 มัี.ค. 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านสื่อ(2)

15	มี.ค.	2566 วันเปิดภาคการศึกษา

15 มัี.ค.-18 มัิ.ย. 2566 รับสมััครสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์ ภาคปลาย/2565(3)

15 เมั.ย. 2566 วัน์สุดท้ายของการขอถอน์ชุดวิชา

27 และ 28 พื่.ค. 2566 วันสอบกลางภาคปลาย/2565

3-25 มัิ.ย. 2566 (เฉพื่าะวัน์เสาร์และอาทิตย์) ช�วงการสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์ ภาคปลาย/2565(3)

18 ก.ค. 2566 วัน์สุดท้ายของการศึึกษาประจำาภาคปลาย/2565

15	และ	16	ก.ค.	2566 วันสอบไล่ประจำาภาคปลาย/2565

1-17 ก.ย. 2566 ช�วงเวลาการลงทะเบียน์สอบซ�อมั

4-5 พื่.ย. 2566 วัน์สอบซ�อมัประจำาภาคปลาย/2565



สารจากอธิิการบดีีสารจากอธิิการบดีี

มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช “เป็็นมหาวิิทยาลััยเปิ็ดชั�นนำา
ของโลักท่�ใช้เทคโนโลัย่แลัะนวัิตกรรมการศึึกษาทางไกลัเพ่ื่�อสุร้างโอกาสุ
การเร่ยนร้ด้้วิยตนเองตลัอดช่วิิตสุำาหรบัทุกคน” เพื่ราะการศึึกษาเป็็นป็จัจัย
สุำาคัญในการพัื่ฒนาสัุงคมแลัะเสุริมสุร้างคุณภาพื่ช่วิิตของป็ระชาชน สุร้าง
ควิามเป็็นอย้�ท่�ด่ สุร้างควิามมั�งคั�งทางด้านเศึรษฐกิจแลัะควิามมั�นคงทาง
สัุงคมให้กับป็ระเทศึชาติได้

มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช ได้มุ�งมั�นพัื่ฒนาหลัักสุ้ตรแลัะ
สุ่�อการศึึกษา ตลัอดจนองค์ควิามร้้ด้านต�าง ๆ ให้สุอดรับกับสุถานการณ์
ปั็จจุบัน ทันต�อควิามก้าวิหน้าแลัะการเป็ล่ั�ยนแป็ลังของวิิทยาการสุมัยใหม� 
ของสัุงคมไทยแลัะสัุงคมโลัก โดยใช้เทคโนโลัย่แลัะนวัิตกรรมพัื่ฒนาระบบ 
การเร่ยนการสุอนออนไลัน์สุมบ้รณ์แบบ ร้ป็แบบการเร่ยนการสุอน 
แนวิใหม� 3 แผนการศึึกษา ได้แก� แผนการศึึกษา ก1 (การสุอบป็ลัายภาค)  
ก2 (สุอนเสุริมออนไลัน์แบบเก็บคะแนน แลัะสุอบป็ระจำาภาคออนไลัน์) 
ก3 (กิจกรรมร�วิมเร่ยนร้้เก็บคะแนน สุอบกลัางภาคแลัะสุอบป็ระจำาภาค 
แบบออนไลัน์) ซึึ่�งจะช�วิยเสุริม เติมเต็ม แลัะอำานวิยควิามสุะดวิกให้
นักศึึกษาอย้�ท่�ไหนก็เร่ยนได้ สุามารถพัื่ฒนาตนเองได้อย�างต�อเน่�อง 
ตลัอดเวิลัา นักศึึกษาท่�ติดตามกิจกรรมแลัะข�าวิสุารของมหาวิิทยาลััย 
จะสุามารถเข้าใจระบบการเร่ยนการสุอน การช�วิยเหล่ัอสุนับสุนุนการเร่ยน
การสุอนพื่ร้อมทั�งกิจกรรมต�าง ๆ ท่�มหาวิิทยาลััยจัดให้เป็็นอย�างด่

ในโอกาสุน่� จึงขอเชิญชวินทุกท�านสุมัครเร่ยนกับมหาวิิทยาลััย
สุุโขทัยธรรมาธิราช ในหลัักสุ้ตรหร่อสุาขาวิิชาท่�สุนใจ มหาวิิทยาลััยมั�นใจ
ในระบบการศึึกษาทางไกลัแลัะการให้บริการการศึึกษาด้วิยเทคโนโลัย่
สุารสุนเทศึท่�ทันสุมัย เร่ยนร้้กับสุ่�อการศึึกษาทางไกลัอย�างม่ควิามสุุข 
แลัะป็ระสุบควิามสุำาเร็จเป็็นบัณฑิิตท่�ม่คุณภาพื่ตามท่�มุ�งหวิังแลัะตั�งใจไว้ิ 
ทุกป็ระการ

 

        (รองศึาสุตราจารย์ ดร.ป็ราณ่  สัุงขะตะวิรรธน์)
กรรมการสุภามหาวิิทยาลััยผ้้ทรงคุณวุิฒิ

รักษาการแทนอธิการบด่มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช



ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา วิธีการสมัครเรียน และแนวทางการศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลและตัดสินใจเลือกเรียน

1.1 ศึึกษาข้อม้ลัสุาขาวิิชาแลัะหลัักสุต้รท่�เป็ิดสุอนจากหน้าสารบัญหลักสูตร 

1.2 ศึึกษาแนวิทางการเลั่อกสุาขาวิิชาแลัะหลัักสุต้รท่�สุนใจ หน้า 13

1.3 ตัดสุินใจเลั่อกสุาขาวิิชาแลัะหลัักสุ้ตรท่�สุนใจเพื่่ยงหลัักสุ้ตรเด่ยวิ

ขั้นตอนที่ 2 สมัครเรียน (ศึึกษารายลัะเอ่ยดวิิธ่การสุมัครเป็็นนักศึึกษา หน้า (513-523)

2.1 กรอกใบสุมัคร เตร่ยมหลัักฐาน ร้ป็ถ�าย  แลัะค�าใช้จ�ายในการสุมัครเป็็นนักศึึกษา

2.2 เลั่อกช�องทางการสุมัครเป็็นนักศึึกษา เพื่่ยงช�องทางใดช�องทางหนึ�ง 

สมัครเรียนทางไปรษณีย์
(กรณีไม่สามารถสมัครเรียนทางออนไลน์)

สมัครเรียนออนไลน์
(ช่องทางหลัก)

ศึกษารายละเอียด www.stou.ac.th

มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐานการสมัครและค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 นักศึกษาเลือกแผนการศึกษา และรูปแบบการสอบ

นักศึกษาได้รับการตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ภายใน 15 วันทำาการ* 

* ระยะเวิลัาการตอบรับขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษาอาจใช้เวลามากกว่า 15 วันทำาการ ในกรณ่ การกรอกเอกสุาร

 หลัักฐานหร่อค�าใช้จ�ายในการสุมัครเป็็นนักศึึกษาไม�ถ้กต้อง ไม�ครบถว้ิน หร่อท่�อย้�ของนักศึึกษาไม�ชัดเจน 

ดังนั�นเพื่่�อป็ระโยชน์ของท�าน โป็รดตรวิจสุอบเอกสุารแลัะหลัักฐานต�าง ๆ ให้เร่ยบร้อยก�อนสุ�งใบสุมัคร



การจัดีการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์์แบบ

มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชเป็็นมหาวิิทยาลััยระบบเป็ิด จัดระบบการเร่ยนการสุอนทางไกลั ผ้้เร่ยนศึึกษา 

จากสุ่�อต�าง ๆ ด้วิยตนเอง โดยไม�ต้องเข้าชั�นเร่ยนตามป็กติ ในปี็การศึึกษา 2565 มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช 

ใช้เทคโนโลัย่แลัะนวัิตกรรมการศึึกษาทางไกลัเพ่ื่�อสุร้างโอกาสุการเร่ยนร้้ด้วิยตนเองตลัอดช่วิิตสุำาหรับทุกคน ด้วิยการ

พัื่ฒนาระบบการเร่ยนการสุอนออนไลัน์สุมบ้รณ์แบบขึ�น ให้บริการตั�งแต�การรับสุมัครนักศึึกษาใหม�แลัะลังทะเบ่ยนเร่ยน 

ออนไลัน์ การเล่ัอกแผนการศึึกษา ก1  ก2 แลัะ ก3 ออนไลัน์ การจัดสุอบออนไลัน์ แลัะการจัดการเร่ยนการสุอนออนไลัน์ 

ชุดวิิชาในหมวิดวิิชาศึึกษาทั�วิไป็กบันักศึึกษาใหม�ทั�วิไป็ ยกเว้ิน นักศึึกษาผ้ต้้องขงั นักศึึกษาพื่กิารทางการเหน็ ทางการไดย้นิ

หร่อสุ่�อควิามหมายพิื่การออทิสุติกระดับ 3 ขึ�นไป็

สุำาหรับชุดวิิชาท่�ม่การใช้ร้ป็แบบการเร่ยนการสุอนออนไลัน์สุมบ้รณ์แบบ นักศึึกษาสุามารถศึึกษาด้วิยตนเอง  

ทุกท่� ทุกเวิลัา ทุกสุถานท่�ท่�สุะดวิกตามควิามพื่ร้อมของนักศึึกษา โดยนักศึึกษาต้องม่อุป็กรณ์ เช�น เคร่�องคอมพิื่วิเตอร์  

หร่อโน้ตบุ�ก หร่อแท็บเลั็ต หร่อโทรศึัพื่ท์เคลั่�อนท่� อย�างใดอย�างหนึ�ง ท่�ม่กล้ัอง ม่ระบบเสุ่ยง (Audio) ท่�จะใช้สุ่�อสุาร 

ระหวิ�างกัน แลัะเคร่อข�ายอินเทอร์เน็ตท่�ม่ควิามเร็วิอย�างน้อย 10 Mbps ท่�จะใช้สุ่�อสุารระหวิ�างกัน

 ในการสุอบออนไลัน์ กรณ่เคร่�องคอมพิื่วิเตอร์ หร่อโน้ตบุ�ก หร่อแท็บเล็ัตไม�สุามารถใช้กล้ัองได้ นักศึึกษาสุามารถ

ใช้โทรศัึพื่ท์เคล่ั�อนท่�ม่กล้ัองในตัวิเพ่ื่�อย่นยันตัวิตนป็ระกอบการสุอบแลัะใช้ถ�ายภาพื่กระดาษคำาตอบหร่อกระดาษทดได้ใน

การสุอบอัตนัยหร่อชุดวิิชาท่�ม่การคำานวิณ

นักศึึกษาสุามารถศึึกษาผ�านสุ่�อสิุ�งพิื่มพ์ื่เอกสุารการสุอน แลัะสุ่�อเสุริมเติมเต็มร้ป็แบบดิจิทัลัในลัักษณะ e-book 

การเร่ยนการสุอนออนไลัน์ผ�านระบบ e-Learning ของมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช รวิมทั�งกิจกรรมป็ฏิิสัุมพัื่นธ์อ่�น ๆ 

ได้แก� การสุอนเสุริม แลัะการจัดกิจกรรมร�วิมเร่ยนร้้ ผ�านระบบการเร่ยนการสุอนออนไลัน์ด้วิย Microsoft Teams ตาม

วัินแลัะเวิลัาท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนดซึึ่�งจะแจ้งให้นักศึึกษาทราบในแต�ลัะชุดวิิชา



ในฐานะมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชเป็็นมหาวิิทยาลััยเปิ็ดท่�ใช้ระบบการศึึกษาทางไกลั แลัะม่ควิามมุ�งหวัิง 

ท่�จะป็รับป็รุง แลัะพื่ัฒนาระบบการจัดการศึึกษาทางไกลัให้ม่ป็ระสุิทธิภาพื่ ทันสุมัย สุะดวิก เร่ยนอย�างม่ควิามสุุขแลัะ 

สุนุกกับการเร่ยนอย�างม่คุณภาพื่แลัะได้มาตรฐาน จึงให้โอกาสุนักศึึกษาได้เล่ัอกเร่ยนแผนการศึึกษาใดแผนการศึึกษาหนึ�ง

ในชุดวิิชาต�าง ๆ ดังต�อไป็น่�

แผนการศึกษา  ก1 ค่อการจัดการศึึกษาชุดวิิชาแบบการเร่ยนออนไลัน์  โดยศึึกษาด้วิยตนเองแลัะ 

สุอบป็ระจำาภาค 100 คะแนน ในการป็ระเมินการเร่ยนร้้เน่�อหาชุดวิิชา หน�วิยท่� 1-15

แผนการศึกษา  ก2 ค่อการจัดการศึึกษาชุดวิิชาแบบการเร่ยนออนไลัน์ แลัะจัดให้ม่การสุอนเสุริมออนไลัน์ 

แบบเก็บคะแนน 40 คะแนน แลัะการสุอบป็ระจำาภาคแบบออนไลัน์ในการป็ระเมินผลัการเร่ยนร้้ 60 คะแนน 

แผนการศึกษา  ก3 ค่อการจัดการศึึกษาชุดวิิชาแบบการเร่ยนออนไลัน์ แลัะการจัดกิจกรรมร�วิมเร่ยนร้้  

(Blended learning) ตามสุถานท่�  หร่อช�องทางออนไลัน ์ตามวินัแลัะเวิลัาท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด ม่คะแนนเก็บ 40 คะแนน 

ม่การสุอบกลัางภาคแลัะการสุอบป็ระจำาภาคแบบออนไลัน์ 60 คะแนน

การเลือกแผนการศึึกษาตามชุุดีวิิชุา  
มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธิรรมาธิิราชุ



ข้อกำาหนดีและเงืื่�อนไขการเลือกแผนการศึึกษา

1. นักศึึกษาสุามารถเล่ัอกแผนการศึึกษาของแต�ลัะชุดวิิชาท่�ป็ระสุงค์จะลังทะเบ่ยนเร่ยนท่�เหม่อนหร่อต�างกันก็ได้

โดยเลือกแผนการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด

2. นักศึึกษาเล่ัอกแผนการศึึกษาของชุดวิิชาท่�ลังทะเบ่ยนเร่ยนชุดวิิชาในภาคการศึึกษานั�นแล้ัวิ จะไม่สามารถ

เปล่ียนแผนการศึกษาภายหลังได้ จนกวิ�าจะลังทะเบ่ยนเร่ยนใหม�ในภาคการศึึกษาถัดไป็

3. นักศึึกษาต้องเล่ัอกแผนการศึึกษาตามช�วิงเวิลัาท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนดเท�านั�น ศึึกษารายลัะเอ่ยดช�วิงเวิลัา 

เลือกแผนการศึกษาท่ี httsps://web4.stou.ac.th/eduplan/ หากพ้ื่นเวิลัาท่�กำาหนดให้เล่ัอกแผนการศึึกษาไป็แล้ัวิ 

ชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนน้ันจะถูกกำาหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1

4. กรณ่นักศึึกษาไม�แจ้งควิามป็ระสุงค์จะเล่ัอกแผนการศึึกษา ชุดวิชาลงทะเบียนเรียนน้ันจะถูกกำาหนดเป็น

แผนการศึกษา ก1

5. กรณ่ท่�นักศึึกษาลังทะเบ่ยนเร่ยนเพิื่�มชุดวิิชาในช�วิงท่�พ้ื่นระยะเวิลัาท่�กำาหนดให้เล่ัอกแผนการศึึกษาไป็แลั้วิ 

จะไม�สุามารถเล่ัอกแผนการศึึกษาอ่�นได้โดยชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ิิ่มชุดวิชาน้ันจะถูกกำาหนดให้เป็นแผนการศกึษา ก1 

 6. นักศึึกษาสุามารถเล่ัอกแผนการศึึกษาใดแผนการศึึกษาหนึ�ง ได้แก� แผนการศึึกษา ก1 ก2 หร่อ ก3 

ก็ไดต้ามแต�ลัะชดุวิิชาท่�ได้แจ้งไว้ิตอนลังทะเบ่ยนเร่ยน ยกเว้น นักศึึกษาลัักษณะพื่เิศึษ นักศึึกษาผ้ต้้องขังใหล้ังทะเบ่ยนเร่ยน

เฉพื่าะแผนการศึึกษา ก1 เท�านั�น

7. ชุดวิชาท่ีนักศึกษามีสิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3 จะต้องเป็็นชุดวิิชาท่�กำาหนดให้เล่ัอกได้สุำาหรับ 

ชุดวิิชาท่�ม่การจัดในลัักษณะอย�างอ่�นจะได้แจ้งให้ทราบลั�วิงหน้า

8. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษา ก3 ในชุดวิิชาท่�ม่ลัักษณะข้อสุอบป็รนัยผสุมอัตนัย 

ในการสุอบป็ลัายภาค (หน�วิยท่� 8-15) นักศึึกษาจะต้องศึึกษาเน่�อหาชุดวิิชาหน�วิยท่� 1-7 ในการทำาข้อสุอบอัตนัยด้วิย 

เน่�องจากข้อสุอบอัตนัยบางชุดวิิชาเป็็นข้อสุอบเชิงบ้รณาการท่�ม่เน่�อหาเก่�ยวิเน่�องสัุมพัื่นธ์กันทั�ง 15 หน�วิย

9. นักศึกษาท่ีเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนแผนการศึกษาแผน ก3   

 -  กรณ่ท่�ศ้ึนย์การเร่ยนร้้ หร่อช�องทางออนไลัน์ท่�ท�านเล่ัอกไว้ิม่นักศึึกษาลังทะเบ่ยนเร่ยน ไม่ถึงเกณฑ์์ท่ี

มหาวิทยาลัยกำาหนด นักศึึกษาจะถ้กเป็ล่ั�ยนแผนการศึึกษาของชุดวิิชานั�นไป็เป็็นแผนการศึกษา ก1

  - กรณ่ท่�นักศึึกษาไม่เลือกศูนย์การเรียนรู้หรือช่องทางออนไลน์ ภายในระยะเวิลัาท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด 

ชุดวิิชานั�นจะถ้กเป็ล่ั�ยนเป็็นแผนการศึึกษา ก1

 

ศึกษารายละเอียดชุดวิชาท่ีจัดให้เลือกแผนการศึกษาท่ี 

https://web4.stou.ac.th/eduplan/ → ชุดวิชาท่ีมีสอบกลางภาค



การสอบกลางื่ภาคแบบออนไลน์

1. นักศึกษาท่ีเลือกแผนการศึกษา ก3 จะต้องเข้าสุอบกลัางภาคแบบออนไลัน์ ตามวัินแลัะเวิลัาท่�มหาวิิทยาลััย

กำาหนด โดยให้สุอบหน�วิยท่� 1-7 สุ�วินการสุอบป็ลัายภาค (สุอบป็ระจำาภาค) สุอบหน�วิยท่� 8-15

2. การสอบกลางภาคแบบออนไลน์ใช้เวลาสอบคาบละ 1 ช่ัวโมงคร่ึง โดยมหาวิิทยาลััยจะจัดสุอบกลัางภาค 

แบบออนไลน์ในวัินเสุาร์แลัะวัินอาทิตย์สุุดท้ายของเด่อนพิ่ฤศจิกายนสุำาหรับภาคต้น แลัะเด่อนพิ่ฤษภาคมสุำาหรับ 

ภาคป็ลัาย

3. คาบเวลาสอบกลางภาคแบบออนไลน์

 คาบท่� 1 เวิลัา 09.00-10.30 น. คาบท่� 3  เวิลัา 09.00-10.30 น.

    คาบท่� 2 เวิลัา 13.00-14.30 น. คาบท่� 4  เวิลัา 13.00-14.30 น.

 ทั�งน่�ให้นักศึึกษาติดตามการป็ระกาศึวิันแลัะเวิลัาสุอบกลัางภาคแบบออนไลัน์จากมหาวิิทยาลััยในการสุอบ

แต�ลัะครั�งต�อไป็

4.  นักศึกษาท่ีเข้าสอบกลางภาคแบบออนไลน์แล้ว มหาวิิทยาลััยจะยังไม่ประกาศผลสอบ หน�วิยท่� 1-7 โดย

ผลัสุอบกลัางภาคจะต้องนำาไป็รวิมกับผลัการสุอบป็ลัายภาค หน�วิยท่� 8-15 จึงจะถ่อวิ�าผลัสุอบสุมบ้รณ์ มหาวิิทยาลััย 

จึงจะป็ระกาศึผลัการสุอบ หากนักศึึกษาขาดสอบกลางภาคแบบออนไลน์หรือขาดสอบปลายภาคจะถ่อวิ�าผลัการสุอบ

ไม่สมบูรณ์หร่อจะได้ลำาดับข้ัน I ทั�งน่� นักศึึกษาท่�เล่ัอกสุอบกลัางภาค มหาวิทยาลัยจะใช้เฉพิ่าะคะแนนจากการสอบ 

กลางภาคและคะแนนสอบปลายภาคในการประเมินผลเท่าน้ัน

5. นักศึกษาต้องมีอุปกรณ์ ดังน่� เคร่�องคอมพิื่วิเตอร์ หร่อโน้ตบุ�กท่�ม่กล้ัอง ม่ระบบเสุ่ยง (Audio) แลัะเคร่อข�าย

อินเทอร์เน็ตท่�ม่ควิามเร็วิอย�างน้อย 10 Mbps ท่�จะใช้สุ่�อสุารระหวิ�างกันตลัอดคาบสุอบ

กรณ่เคร่�องคอมพิื่วิเตอร์ หร่อโน้ตบุ�ก หร่อแท็บเล็ัตไม�สุามารถใช้กล้ัองได้ นักศึึกษาสุามารถใช้โทรศัึพื่ท์เคล่ั�อนท่�

ม่กล้ัองในตัวิเพ่ื่�อย่นยันตัวิตนป็ระกอบการสุอบแลัะใช้ถ�ายภาพื่กระดาษคำาตอบหร่อกระดาษทดได้ในการสุอบอัตนัย 

หร่อชุดวิิชาท่�ม่การคำานวิณ

6. นักศึึกษาสุามารถทดลัองเข้าทดสุอบการใช้ระบบสุอบออนไลัน์ตามอัธยาศัึยได้ทุกวัินท่� https://etesting.

stou.ac.th

7. ก�อนวัินสุอบออนไลัน์ นักศึึกษาจะต้องเข้าทดสุอบออนไลัน์เสุม่อนจริง ตามวัินแลัะเวิลัาท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด

ไว้ิในแต�ลัะภาคการศึึกษา



8. การย่นยันตัวิตนเข้าสุอบออนไลัน์ นักศึึกษาสุามารถย่นยันตัวิตนได้ 2 วิิธ่ ได้แก�

 8.1 นักศึึกษาต้องเตร่ยมบัตรป็ระจำาตัวินักศึึกษา แลัะบัตรป็ระจำาตัวิป็ระชาชน หร่อบัตรป็ระจำาตัวิ 

เจ้าหน้าท่�ของรัฐ หร่อหนังสุ่อเดินทาง หร่อหนังสุ่อสุุทธิ หร่อบัตรอ่�นใดท่�ออกโดยหน�วิยงานของรัฐท่�แสุดงร้ป็ถ�าย 

แลัะเลัขป็ระจำาตัวิป็ระชาชนสุบิสุามหลัักทั�งสุองบตัรมาแสุดงตนในการเข้าสุอบออนไลัน ์หากนักศึึกษาขาดบตัรใดบัตรหนึ�ง

ให้ย่�นคำาร้องขอทำาบัตรเข้าสุอบออนไลัน์ (บัตรเหล่ัอง) หร่อศึึกษาขั�นตอนการเข้าสุอบออนไลัน์ได้ท่�เว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย 

https://web4.stou.ac.th/online_exam/

 8.2 หลัักฐานการแสุดงตนใน Menu “นักศึึกษา” ท่�แสุดงถึงป็ระวัิติสุ�วินตัวิแลัะข้อม้ลัทั�วิไป็ของนักศึึกษาท่�

ป็รากฏิบนแอป็พื่ลิัเคชัน STOU SISA 

 

สอบถามเพ่ิิ่มเติมได้ท่ีศูนย์สารสนเทศ โทร. 02 504 7788 หรือ

Line @examstou



เรียน มสธิ. ดีีอย่างื่ไร

การเร่ยนด้วิยตนเองในระบบการศึึกษาทางไกลัแบบออนไลัน์สุมบ้รณ์แบบ เป็็นการเร่ยนท่�ม่ควิามเป็็นอิสุระ 

นักศึึกษาสุามารถเล่ัอกเร่ยนโดยแบ�งเวิลัาให้ม่ควิามเหมาะสุมกบัตนเองตามควิามพื่รอ้มเพ่ื่�อให้การศึึกษาป็ระสุบควิามสุำาเร็จ

แลัะสุามารถทำางานไป็ในเวิลัาเด่ยวิกัน ดังนั�น การศึึกษากับมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชจึงม่ข้อด่ ดังน่�

 1) ป็ริญญาของ มสุธ. ม่ศัึกดิ�แลัะสิุทธิ�เช�นเด่ยวิกับป็ริญญาของมหาวิิทยาลััยของรัฐทุกป็ระการ

 2) อย้�ท่�ไหน เวิลัาใดก็เร่ยนได้

 3) ป็ระกอบอาช่พื่ในระหวิ�างเร่ยนได้

 4) เร่ยนควิบค้�ไป็กับการเร่ยนในสุถาบันการศึึกษาอ่�นเพ่ื่�อเสุริมเพิื่�มพ้ื่นควิามร้้

 5) อิสุระในการจัดตารางเร่ยนตามควิามพื่ร้อมแลัะควิามสุะดวิกของแต�ลัะบุคคลั โดยไม�ต้องเข้าชั�นเร่ยนป็กติ

 6) ชุดวิิชาของ มสุธ. แบบออนไลัน์ แลัะเอกสุารการสุอน เป็็นชุดวิิชาท่�ม่คุณภาพื่ท่�นักศึึกษาสุามารถศึึกษาได้

ด้วิยตนเอง

 7) ค้นคว้ิาเพิื่�มเติมได้จาก https://library.stou.ac.th ห้องสุมุด แลัะแหลั�งเร่ยนร้้เพิื่�มเติมออนไลัน์ต�าง ๆ  

ท่�แต�ลัะชดุวิิชากำาหนด นอกจากน่�แล้ัวิสุามารถคน้คว้ิาได้ท่� ห้องสุมุดของ มสุธ. ณ ท่�ทำาการมหาวิิทยาลััยสุุโขทยัธรรมาธริาช 

จังหวัิดนนทบุร่ ห้องสุมุดศ้ึนยวิ์ิทยบริการแลัะชุมชนสัุมพัื่นธ์ หร่อ “มุม มสุธ.” ท่�ห้องสุมุดป็ระชาชนป็ระจำาจังหวัิดทุกจังหวัิด

 8) ม่การจัดสุอนเสุริมออนไลัน์ หร่อเผชิญหน้า* แบบเก็บคะแนนตามท่�ระบุไว้ิในแต�ลัะชุดวิิชา

 9) นักศึึกษาสุามารถเข้าสุอบออนไลัน์ ณ ท่�พื่ำานักของนักศึึกษา หร่อ ณ สุนามสุอบในภ้มิลัำาเนาของนักศึึกษา 

ตามท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด

 10) นักศึึกษาท่�เล่ัอกแผนการศึึกษา ก1 สุามารถสุมัครสุอบตามควิามพื่ร้อมด้วิยระบบคอมพิื่วิเตอร์ Walk-in 

Exam ในบางชุดวิิชาก�อนการสุอบป็ระจำาภาคป็กติ โดยทราบผลัทันท่เม่�อสุอบเสุร็จ สุถานท่�จัดสุอบ ณ ท่�ตั�งมหาวิิทยาลััย

สุุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัิดนนทบุร่ แลัะศ้ึนย์วิิทยบริการแลัะชุมชนสัุมพัื่นธ์ มสุธ. ทั�วิป็ระเทศึ

 11) นักศึึกษาสุามารถรับข้อม้ลัข�าวิสุารต�าง ๆ  จากมหาวิิทยาลััยผ�านช�องทางต�าง ๆ  ได้แก� https://www.stou.ac.th 

แอป็พื่ลิัเคชัน STOU SISA แลัะ SMS จากสุำานักทะเบ่ยนแลัะวัิดผลั

 12) ขอผ�อนผันการเข้ารับราชการทหารได้

 13) สุมัครเร่ยนวิิชาทหารได้

 14) ม่ทุนการศึึกษาให้ตามท่�มหาวิิทยาลััยป็ระกาศึในแต�ลัะปี็การศึึกษา

หมายเหตุ *การสุอนเสุริมแบบเผชิญหน้า ใช้เฉพื่าะนักศึึกษาผ้้ต้องขัง แลัะนักศึึกษาพิื่การ
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1.  สาขาวิิชุาศิึลปศึาสตร์ (10)

1.1	หลัักสููตรศิิลัปศิาสูตรบััณฑิิต
 1) แขนงวิิชาสุารสุนเทศึศึาสุตร์ (10454)
 2) แขนงวิิชาภาษาอังกฤษ (10614) (เปิ็ดเฉพื่าะภาคต้น)
 3) แขนงวิิชาไทยคด่ศึึกษา (10224)
1.2	หลัักสููตรประกาศินีียบััตร
 1) ป็ระกาศึน่ยบัตรวิิชาภาษาอังกฤษเฉพื่าะอาช่พื่  
  (10111)
 2) ป็ระกาศึน่ยบัตรวิิชาศึึกษาทั�วิไป็ (10511)
 3) ป็ระกาศึน่ยบัตรวิิชางานสุารสุนเทศึ (10451)
 4) ป็ระกาศึน่ยบัตรภาษาจ่นเพ่ื่�อการสุ่�อสุาร (10713)
  5)  ป็ระกาศึน่ยบัตรวิิชาภาษาเขมร (10811)      
  6)  ป็ระกาศึน่ยบัตรวิิชาภาษาไทย (10011)
  7)  ป็ระกาศึน่ยบัตรวิิชาสัุงคมแลัะวัิฒนธรรมไทย (10021)       

3½ ป็ี
4 ปี็

3½ ป็ี 

1 ปี็ 

1 ปี็

2-2½ ป็ี
3½ ป็ี
2 ป็ี

1 ป็ี

1 ป็ี

19
33
38

45-46 

48

20-32
34-37
39-44

47 

49

61-66
66

67-68

68 

68

71-76
-

76-77

79 

78
1 ปี็
1 ปี็
1 ปี็
1 ปี็
1 ปี็

1 ป็ี
1 ป็ี
1 ป็ี
1 ป็ี
1 ป็ี

50
53
55
57
59

51-52
54
56
58
60

69
70
70
70
70

80-81
82
82
82
82

2.  สาขาวิิชุานิเทศึศึาสตร์ (15)

 2.1	หลัักสููตรนิีเทศิศิาสูตรบััณฑิิต
  นิเทศึศึาสุตรบัณฑิิต แขนงวิิชาการสุ่�อสุารดิจิทัลั (15314) 3½ ป็ี 3 ป็ี 84 85-89 92 94

 2.2	หลัักสููตรประกาศินีียบััตร 
 1) ป็ระกาศึน่ยบัตรวิิชาช่พื่นิเทศึศึาสุตร์ (15131) 1 ป็ี

 
1 ป็ี 90 91 93 95

3.  สาขาวิิชุาศึึกษาศึาสตร์ (20)

 3.1	หลัักสููตรศิิลัปศิาสูตรบััณฑิิต
4 ป็ี
-

-
-

2-2½ ป็ี
2-2½ ป็ี

2-2½ ป็ี
2-2½ ป็่

98
106

110
114

99-105
107-109

111-113
115-117

124-125
125-126

126
127

129-130
130-131

131-132
132

 1) วิิชาเอกการพัื่ฒนาเด็กป็ฐมวัิย (20244)
 2)  วิิชาเอกการแนะแนวิแลัะการป็รึกษาเชิงจิตวิิทยา
  (20014) 
 3) วิิชาเอกเทคโนโลัย่แลัะสุ่�อสุารการศึึกษา (20024)  
  4)  วิิชาเอกการเร่ยนร้้ตลัอดช่วิิต (20034)

 3.2	หลัักสููตรประกาศินีียบััตร
 1) ป็ระกาศึน่ยบัตรนวัิตกรรมการพัื่ฒนาเด็กป็ฐมวัิย 
   (20121) (เปิ็ดเฉพื่าะภาคต้น)
 2) ป็ระกาศึน่ยบัตรการพัื่ฒนาสุุขภาวิะเด็กป็ฐมวัิย 
  แบบองค์รวิม (20131) (เปิ็ดเฉพื่าะภาคต้น)
 3)  ป็ระกาศึน่ยบัตรผ้้จัดการเร่ยนร้้สุำาหรับผ้้สุ้งอายุ 
  (20241) 

1 ป็ี

1 ป็ี

1 ป็ี

1 ป็ี

1 ป็ี

1 ป็ี

118

120

122

119

121

123

127

128

128

-

-

132
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4.  สาขาวิิชุาวิิทยาการจัดีการ (30)

	4.1	หลัักสููตรเทคโนีโลัยีบััณฑิิต
  วิิชาเอกการจัดการงานก�อสุร้าง (ต�อเน่�อง) (30142) - 2½-3 ป็ี 135 136-138 202 211

 4.2 หลัักสููตรบัริหารธุุรกิจบััณฑิิต
   บริหารธุรกิจบัณฑิิต (การจัดการ) (30234) 4 ปี็ 2-3½ ป็ี 139-140 141-148 203 212

	4.3	หลัักสููตรบัริหารธุุรกิจบััณฑิิต
 1) วิิชาเอกการเงิน (30274)
 2) วิิชาเอกการตลัาด (30284)
 3) วิิชาเอกการจัดการการท�องเท่�ยวิ (30264)
 4.4	หลัักสููตรรัฐประศิาสูนีศิาสูตรบััณฑิิต
 1) วิิชาเอกการบริหารทรัพื่ยากรมนุษย์ (30354)
 2) วิิชาเอกการบริหารท้องถิ�นแลัะการจัดการเม่อง
  (30384)
 3) วิิชาเอกการจัดการภาครัฐแลัะเอกชน (30394)
4.5	หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต
  บัญช่บัณฑิิต (30424) 

4 ป็ี
4 ป็ี
4 ป็ี

3½ ป็ี
3½ ป็ี

3½ ป็ี

3½ ป็ี

2½-3½ ป็ี
2-3½ ปี็
2½-4 ปี็

3 ปี็
3 ปี็

3 ปี็

2½-3½ ป็ี

149-150
159-160
168-169

182-183
182-183

182-183

192-193

151-158
161-167
170-181

184-191
184-191

184-191

194-201

204
205

206-207

207-208
207-208

207-208

208-210

213-214
214-215
216-217

217-218
217-218

217-218

218-220

5.  สาขาวิิชุานิติศึาสตร์ (40)  

	5.1	หลัักสููตรนิีติศิาสูตรบััณฑิิต
  นิติศึาสุตรบัณฑิิต (40124)   4 ป็ี 3½-4 ป็ี 222 223-227 228 229-230

6.  สาขาวิิชุาวิิทยาศึาสตร์สุขภาพ (50)

	6.1	หลัักสููตรสูาธุารณสุูขศิาสูตรบััณฑิิต
  วิิชาเอกสุาธารณสุุขชุมชน (50614)

 6.2	หลัักสููตรการแพทย์แผนีไทยบััณฑิิต
  การแพื่ทย์แผนไทยบัณฑิิต 50424
  (เปิ็ดเฉพื่าะภาคต้น)

6.3	หลัักสููตรวิิทยาศิาสูตรบััณฑิิต
     วิิชาเอกอาช่วิอนามัยแลัะควิามป็ลัอดภัย (50514)

4 ป็ี

4 ป็ี

-

2-4 ป็ี

2½-3½ ปี็

2½-3 ป็ี

232-234

254-256

264

235-253

257-263

265-268

269-271

272

273

274-276

-

277

7.  สาขาวิิชุาพยาบาลศึาสตร์ (51)

	7.1	หลัักสููตรพยาบัาลัศิาสูตรบััณฑิิต	
  พื่ยาบาลัศึาสุตรบัณฑิิต (51114)
  (เปิ็ดเฉพื่าะภาคต้น)

- 3½ ปี็ 279 280-281 282 -

8.  สาขาวิิชุาเศึรษฐศึาสตร์ (60)      

 8.1	หลัักสููตรเศิรษฐศิาสูตรบััณฑิิต
 1) วิิชาเอกเศึรษฐศึาสุตร์ (60134)
 2)  วิิชาเอกเศึรษฐศึาสุตร์ธุรกิจ (60124)

3½ ป็ี
3½ ป็ี

2½-3 ป็ี
2½-3 ป็ี

284 
293

285-292
294-301

302-303
303-304

305-306
306-307

สารบัญหลักสูตร (ต่อ)



สาขาวิชา/หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก

(รหัส)

ใช้เวลาเรียน (ปี) หน้า

ม.3/ม.6/ 

ปวช.

ปวท./ปวส./ 

อนุ/ป.ตรี

คุณสมบัติ 

การสมัคร

โครงสร้าง

หลักสูตร

โปรแกรมลงทะเบียน

ภาคต้น ภาคปลาย

9.  สาขาวิิชุามนุษยนิเวิศึศึาสตร์ (70)

 9.1	หลัักสููตรวิิทยาศิาสูตรบััณฑิิต
  วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ แลัะการป็ระยุกต์ (70524) 

	9.2	หลัักสููตรศิิลัปศิาสูตรบััณฑิิต
  วิิชาเอกพัื่ฒนาการมนุษย์แลัะครอบครัวิ (70414) 

3½ ป็ี

4 ป็ี

2½-3 ปี็

3½-4 ปี็

310

326

311-325

327-330

331-333

334

335-337

338

10.  สาขาวิิชุารัฐศึาสตร์ (80)

 10.1	 หลัักสููตรรัฐศิาสูตรบััณฑิิต	
 1) แขนงวิิชาการเม่องการป็กครอง (80414)
  2) แขนงวิิชาควิามสัุมพัื่นธ์ระหวิ�างป็ระเทศึ (80314)

4 ป็ี
4 ป็ี

3½-4 ป็ี
3½-4 ป็ี

340
344

341-343
345-348

349
350

351
352

11.   สาขาวิิชุาเกษตรศึาสตร์และสหกรณ์์ (90)

11.1	 หลัักสููตรเกษตรศิาสูตรบััณฑิิต
 1) วิิชาเอกสุ�งเสุริมแลัะพัื่ฒนาการเกษตร (90164) 3½ ป็ี 2½-3 ป็ี 355 356-366 433-434 444-445
  2)  แขนงวิิชาการจัดการการเกษตร 
  (1) วิิชาเอกการจัดการการผลิัตพ่ื่ช (90514) 3½ ป็ี 2-2½ ป็ี 367 368-375 435 445-446
  (2) วิิชาเอกการจัดการการผลิัตสัุตว์ิ (90524) 3½-4 ปี็ 2-2½ ป็ี 376 377-383 436 446-447

  (3) วิิชาเอกการจัดการทรัพื่ยากรป่็าไม้แลัะ
    สิุ�งแวิดล้ัอม (90534)

   3½-4 ปี็ 2-2½ ป็ี 384-385 386-397 437-438 447-449

  (4) วิิชาเอกธุรกิจการเกษตรแลัะการป็ระกอบการ
    (90554)

3½ ป็ี 2-3 ป็ี 398-399 400-409 439-440 450-451

11.2	 หลัักสููตรบัริหารธุุรกิจบััณฑิิต
   แขนงวิิชาสุหกรณ์แลัะธุรกิจชุมชน (90914) 4 ป็ี 2-2½ ป็ี 410-411 412-418 440-441 451-452

11.3	 หลัักสููตรประกาศินีียบััตร

 1) ป็ระกาศึน่ยบัตรสุ�งเสุริมแลัะพัื่ฒนาการเกษตร
  (90001)
 2) ป็ระกาศึน่ยบัตรการจัดการการผลิัตธัญพ่ื่ช
  แลัะพ่ื่ชอาหารสัุตว์ิ (90002)
 3) ป็ระกาศึน่ยบัตรการจัดการการผลิัตพ่ื่ชไร�อุตสุาหกรรม
  (90003)
 4) ป็ระกาศึน่ยบัตรการจัดการการผลิัตไม้ดอกไม้ป็ระดับ
  เชิงธุรกิจ (90004)
 5) ป็ระกาศึน่ยบัตรการจัดการการผลิัตไม้ผลัเชิงธุรกิจ  
  (90005)
 6) ป็ระกาศึน่ยบัตรการจัดการการผลิัตผักเชิงธุรกิจ
  (90006)
 7) ป็ระกาศึน่ยบัตรบริหารธุรกิจสุหกรณ์แลัะธุรกิจชุมชน
  (90007)

1 ปี็ 

1 ปี็

1 ปี็

1 ปี็

1 ปี็

1 ปี็

1 ปี็

1 ป็ี 

1 ป็ี

1 ป็ี

1 ป็ี

1 ป็ี

1 ป็ี

1 ป็ี

419 

421 

423

425

427

429

431

420 

422 

424

426

428

430

432

441

442 

442

442

442

443

443

452

453 

453
 

453

453

454

454

สารบัญหลักสูตร (ต่อ)



สารบัญหลักสูตร (ต่อ)

สาขาวิชา/หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก

(รหัส)

ใช้เวลาเรียน (ปี) หน้า

ม.3/ม.6/ 

ปวช.

ปวท./ปวส./ 

อนุ/ป.ตรี

คุณสมบัติ 

การสมัคร

โครงสร้าง

หลักสูตร

โปรแกรมลงทะเบียน

ภาคต้น ภาคปลาย

12.  สาขาวิิชุาวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี (96)

12.1	หลัักสููตรวิิทยาศิาสูตรบััณฑิิต
 1) แขนงวิิชาเทคโนโลัย่อุตสุาหกรรม
  (1)  วิิชาเอกเทคโนโลัย่วิิศึวิกรรมการผลิัตแลัะ  
  การจัดการ (96144) 
  (2) วิิชาเอกเทคโนโลัย่บรรจุภัณฑิ์แลัะ
   การจัดการผลิัตภัณฑ์ิ (96154)
  2) แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิื่วิเตอร์
  (1) วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิื่วิเตอร์ (96414)  
 (2) วิิชาเอกการวิิทยาการข้อม้ลั (96424)
  (3) วิิชาเอกเทคโนโลัย่สุารสุนเทศึแลัะ
   การสุ่�อสุาร (96434)

12.2	หลัักสููตรประกาศินีียบััตร
   1) ป็ระกาศึน่ยบัตรเทคโนโลัย่ผลิัตภัณฑ์ิ
     แลัะบรรจุภัณฑ์ิ (96111) 
   2) ป็ระกาศึน่ยบัตรการโป็รแกรมคอมพิื่วิเตอร์
    (96311) (เป็ิดเฉพื่าะภาคต้น)

3½ ป็ี

3½ ป็ี

3½ ป็ี
3½ ป็ี
3½ ป็ี

1 ปี็

1 ปี็

2-3 ป็ี

2-3 ป็ี

2-3 ป็ี
2-3 ป็ี
2-3 ป็ี

1 ปี็

1 ปี็

456-457

463-464

471-472
471-472
471-472

496

498

457-462

464-470

473-480
481-487
488-495

497

499

500

501

502
503
504

505

505

506

507-508

508-509
509-510
510-511

512

-







ควิามรู้เกี�ยวิกับมหาวิิทยาลัย



2 ระเบ่ยบการสุมัครเป็็นนักศึึกษาแลัะลังทะเบ่ยนเร่ยน ป็ีการศึึกษา 2565

1. ควิามรู้เกี�ยวิกับมหาวิิทยาลัย

1.1 ควิามเป็นมา
แนวิคิดเก่�ยวิกับมหาวิิทยาลััยเป็ิด เป็็นควิามพื่ยายามท่�จะขยายโอกาสุทางการศึึกษาระดับอุดมศึึกษา 

แก�ป็ระชาชนให้มากท่�สุุด แนวิคิดน่�ได้เคยนำามาใช้แล้ัวิในป็ระเทศึไทย โดยมหาวิิทยาลััยธรรมศึาสุตร์แลัะการเม่อง 

ซึึ่�งตั�งขึ�นใน พื่.ศึ. 2476 ได้จดัการศึึกษา “ระบบตลัาดวิิชา” รับนักศึึกษาโดยไม�ม่การสุอบคัดเล่ัอกไม�บงัคับใหเ้ข้าฟังบรรยาย 

แต�ยังคงใช้วิิธ่การศึึกษาในลัักษณะเด่ยวิกับมหาวิิทยาลััยทั�วิไป็ ค่อ ใช้ชั�นเร่ยนเป็็นหลััก นักศึึกษาอาจศึึกษาได้ด้วิยตนเอง 

หร่ออาจเข้ารับฟังบรรยายหร่อไป็พื่บอาจารย์ท่�มหาวิิทยาลััยได้ ต�อมามหาวิิทยาลััยธรรมศึาสุตร์ได้เป็ล่ั�ยนมาเป็็นระบบ

จำากัดการรับนักศึึกษาเช�นเด่ยวิกับมหาวิิทยาลััยอ่�น ๆ

ใน พื่.ศึ. 2514 ได้ม่การจัดตั�งมหาวิิทยาลััยแบบตลัาดวิิชาขึ�นอ่กแห�งหนึ�งค่อ มหาวิิทยาลััยรามคำาแหง 

ซึึ่�งเปิ็ดหลัักสุ้ตรการศึึกษามากกวิ�ามหาวิิทยาลััยธรรมศึาสุตร์ในระยะท่�เปิ็ดสุอนในระบบตลัาดวิิชาแลัะสุามารถรับนักศึึกษา 

ได้เป็็นจำานวินมาก แต�ยังคงจัดการศึึกษาโดยอาศัึยชั�นเร่ยนเป็็นหลัักเช�นเด่ยวิกัน ทำาให้มหาวิิทยาลััยรามคำาแหงป็ระสุบ

ปั็ญหาต�าง ๆ เป็็นอันมาก โดยเฉพื่าะอย�างยิ�งในด้านอาคารสุถานท่�เร่ยนไม�สุามารถขยายให้เพ่ื่ยงพื่อกับจำานวินนักศึึกษาท่�

เพิื่�มขึ�นทุก ๆ ปี็ หากมหาวิิทยาลััยรามคำาแหงจะขยายการจัดการศึึกษาท่�ดำาเนินการอย้�น่�ให้เพ่ื่ยงพื่อกับควิามต้องการของ 

ผ้้เร่ยนแล้ัวิ รัฐบาลัแลัะมหาวิิทยาลััยจะต้องรับภาระหนักในด้านการลังทุนซึึ่�งเพิื่�มขึ�นทุกปี็ไม�ม่วัินสิุ�นสุุด

ดังนั�น เพ่ื่�อเป็็นการขยายแลัะกระจายโอกาสุทางการศึึกษาระดับอุดมศึึกษาแก�ป็ระชาชนให้กว้ิางขวิางยิ�งขึ�น 

โดยใช้ทรัพื่ยากรท่�ม่จำากัดให้เกิดป็ระโยชน์สุ้งสุุด รัฐบาลัจึงดำาเนินการจัดตั�งมหาวิิทยาลััยขึ�นอ่กแห�งหนึ�งม่ลัักษณะเป็็น

มหาวิิทยาลััยในระบบเปิ็ด ดำาเนินการสุอนโดยใช้ระบบการสุอนทางไกลั ซึึ่�งพื่ระบาทสุมเด็จพื่ระบรมชนกาธิเบศึร มหาภ้มิพื่ลั 

อดุลัยเดชมหาราช บรมนาถบพิื่ตร ทรงพื่ระกรุณาโป็รดเกล้ัาฯ พื่ระราชทานช่�อ “มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช” 

ตามพื่ระนามเดิมของพื่ระบาทสุมเด็จพื่ระป็กเกล้ัาเจ้าอย้� หัวิ รัชกาลัท่�  7 เม่�อครั�งดำารงพื่ระอิสุริยยศึเป็็น 

“กรมหลัวิงสุุโขทัยธรรมราชา” แลัะพื่ระราชทานพื่ระบรมราชานุญาตให้ใช้พื่ระราชลััญจกรในรัชกาลัท่� 7 ซึ่ึ�งเป็็น 

ร้ป็พื่ระแสุงศึรสุามองค์ นำามาป็ระกอบกับเจด่ย์ทรงพุื่�มข้าวิบิณฑ์ิซึึ่�งเป็็นสัุญลัักษณ์ของกรุงสุุโขทัยเป็็นตราป็ระจำา

มหาวิิทยาลััย

เม่�อวัินท่� 5 กันยายน พื่.ศึ. 2521 พื่ระบาทสุมเด็จพื่ระบรมชนกาธิเบศึร มหาภ้มิพื่ลัอดุลัยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิื่ตรได้ทรงลังพื่ระป็รมาภิไธยในพื่ระราชบัญญัติมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิิทยาลััยจึงกำาหนดวัินท่� 

5 กันยายนของทุกปี็เป็็นวัินสุถาป็นามหาวิิทยาลััย

ในฐานะท่�เป็็นมหาวิิทยาลััยของรัฐ มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชม่ศึักดิ�แลัะสุิทธิ�เช�นเด่ยวิกับมหาวิิทยาลััย 

อ่�น ๆ ทุกป็ระการ

ในวัินท่� 24 ตุลัาคม พื่.ศึ. 2521 พื่ระบาทสุมเด็จพื่ระบรมชนกาธิเบศึร มหาภ้มิพื่ลัอดุลัยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิื่ตรได้ม่พื่ระบรมราชโองการโป็รดเกล้ัาฯ แต�งตั�งกรรมการสุภามหาวิิทยาลััยชุดแรก รวิมทั�งได้ม่พื่ระบรม

ราชโองการโป็รดเกล้ัาฯ แต�งตั�งศึาสุตราจารย์ ดร.วิิจิตร ศึร่สุอ้าน ให้ดำารงตำาแหน�งอธิการบด่คนแรก

หลัังจากได้ใช้เวิลัาเตร่ยมการด้านต�าง ๆ เพ่ื่�อให้พื่ร้อมท่�จะเปิ็ดสุอนเป็็นเวิลัาป็ระมาณ 2 ปี็ มหาวิิทยาลััยสุุโขทัย

ธรรมาธิราช จึงได้เปิ็ดรับนักศึึกษารุ�นแรก เม่�อวัินท่� 1 ธันวิาคม พื่.ศึ. 2523 เปิ็ดรับนักศึึกษา 2 สุาขาวิิชาแรกค่อ สุาขาวิิชา

ศึึกษาศึาสุตร์ แลัะสุาขาวิิชาวิิทยาการจัดการ แลัะต�อมาได้เปิ็ดรับนักศึึกษาสุาขาวิิชาต�าง ๆ ดังต�อไป็น่�
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ปี็ พื่.ศึ. 2525  เปิ็ดรับนักศึึกษา สุาขาวิิชานิติศึาสุตร์ สุาขาวิิชาวิิทยาศึาสุตร์สุุขภาพื่ สุาขาวิิชาเศึรษฐศึาสุตร์ 

สุาขาวิิชาคหกรรมศึาสุตร์ แลัะสุาขาวิิชาสุ�งเสุริมการเกษตรแลัะสุหกรณ์ เพิื่�มขึ�นจำานวิน 5 สุาขาวิิชา

ปี็ พื่.ศึ.  2526  เปิ็ดรับนักศึึกษา สุาขาวิิชารัฐศึาสุตร์ 

ปี็  พื่.ศึ.  2527  เปิ็ดรับนักศึึกษา สุาขาวิิชานิเทศึศึาสุตร์ 

ปี็ พื่.ศึ.  2528  เปิ็ดรับนักศึึกษา สุาขาวิิชาศิึลัป็ศึาสุตร์

ปี็ พื่.ศึ. 2539  เปิ็ดรับนักศึึกษา สุาขาวิิชาวิิทยาศึาสุตร์แลัะเทคโนโลัย่ ซึึ่�งเดิมเปิ็ดรับนักศึึกษาอย้�ภายใต้ 

แขนงวิิชาเทคโนโลัย่อุตสุาหกรรม สุาขาวิิชานิเทศึศึาสุตร์ แลัะ

ปี็ พื่.ศึ. 2544 เป็ิดรับนักศึึกษา สุาขาวิิชาพื่ยาบาลัศึาสุตร์ ซึึ่�งแต�เดิมเป็ิดรับนักศึึกษาอย้�ภายใต้แขนงวิิชา 

พื่ยาบาลัศึาสุตร์ สุาขาวิิชาวิิทยาศึาสุตร์สุุขภาพื่ รวิมสุาขาวิิชาท่�เปิ็ดสุอนทั�งสิุ�น 12 สุาขาวิิชา 

ส่ปรู้ะจำำามหาวิทยาลััย สุ่เข่ยวิกับสุ่ทอง โดยสุ่เข่ยวิเป็็นสุ่ป็ระจำาวัินพุื่ธซึึ่�งเป็็นวัินพื่ระบรมราชสุมภพื่ของพื่ระบาท 

สุมเด็จพื่ระป็กเกล้ัาเจ้าอย้�หัวิ รัชกาลัท่� 7 แลัะสุ่ทองเป็็นสุ่แห�งสิุริมงคลั

เสื�อครูุ้ย มหาวิิทยาลััยได้กำาหนดให้ใช้เสุ่�อครุยไทย ซึ่ึ�งเป็็นผ้าโป็ร�งสุ่ขาวิ ม่แถบสุ่ทองคาดสุ่เข่ยวิขลัิบบริเวิณ 

ชายเสุ่�อแลัะแขนเสุ่�อ ท่�อกเสุ่�อทั�งสุองข้างม่วิงกลัมสุ่ทอง แลัะกลัางวิงกลัมติดตรามหาวิิทยาลััย ป็ริญญาตร่ ม่วิงกลัม 1 วิง 

ป็ริญญาโท ม่วิงกลัม 2 วิง แลัะป็ริญญาเอก ม่วิงกลัม 3 วิง

1.2 การจัดีการศึึกษา
มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเร่ยนการสุอนทางไกลัเพ่ื่�อถ�ายทอดควิามร้้แลัะป็ระสุบการณ์แก�

นักศึึกษาจึงจัดสุาระของหลัักสุ้ตรเป็็นชุดวิิชาท่�บ้รณาการเน่�อหาสุาระแลัะป็ระสุบการณ์ต�าง ๆ  ของวิิชาท่�ม่ควิามสัุมพัื่นธ์กัน 

เข้าไว้ิด้วิยกันอย�างม่ระบบในร้ป็แบบของชุดการสุอนเร่ยกวิ�า ชุดวิิชา แต�ลัะชุดวิิชาม่ค�า 6 หน�วิยกิตทวิิภาคของหลัักสุ้ตร

ระดบัอดุมศึึกษา ชุดวิิชาหนึ�งแบ�งหน�วิยการสุอนออกเป็็น 15 หน�วิย แต�ลัะหน�วิยการสุอนใช้เวิลัาศึึกษาป็ระมาณ 12 ชั�วิโมง

มหาวิิทยาลััยจัดการศึึกษาเป็็นระบบทวิิภาค ปี็การศึึกษาหนึ�งม่ 2 ภาคการศึึกษาป็กติ แต�ลัะภาคการศึึกษาป็กติ

ม่ระยะเวิลัาเร่ยนไม�น้อยกวิ�า 15 สัุป็ดาห์ นักศึึกษาจะต้องลังทะเบ่ยนเร่ยนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา 

จนกวิ�าจะครบจำานวินชุดวิิชาตามหลัักสุ้ตร ทั�งน่�ภายในเวิลัาไม�เกิน 3 เท�า ของระยะเวิลัาการศึึกษาตามท่�กำาหนดไว้ิ 

ในหลัักสุ้ตร

หลัักี่ส้ต้รู้ท่�มหาวิทยาลััยเปิดสอนม่	5	รู้ะดับ ค่อ

1. หลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาเอก

2. หลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาโท

3. หลัักสุ้ตรระดับป็ระกาศึน่ยบัตรบัณฑิิต

4. หลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาตร่

5. หลัักสุ้ตรระดับป็ระกาศึน่ยบัตร

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
มหาวิิทยาลััยจัดการศึึกษาหลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาตร่ให้กับผ้้ม่วุิฒิการศึึกษาตั�งแต�ระดับมัธยมศึึกษาตอนป็ลัาย (ม.6)  

หร่อเท่ยบเท�าขึ�นไป็ แลัะยงัเปิ็ดโอกาสุให้ผ้้จบการศึึกษาระดับมัธยมศึึกษาตอนต้น (ม.3) ท่�ม่ป็ระสุบการณ์การทำางานหลัังจบ

การศึึกษาแล้ัวิไม�น้อยกวิ�า 5 ปี็ หร่อม่อายุไม�ตำ�ากวิ�า 25 ปี็บริบ้รณ์ เข้าศึึกษาหลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาตร่ได้ โดยจัดโครงสุร้าง
หลัักสุ้ตรท่�ต้องศึึกษาจำาแนกตามระดับวุิฒิการศึึกษาท่�ใช้ในการสุมัคร นักศึึกษาท่�ไม�สุำาเร็จการศึึกษาภายในระยะเวิลัาของ
หลัักสุ้ตร สุามารถใช้เวิลัาในการศึึกษาได้ไม�เกิน 3 เท�าของระยะเวิลัาตามหลัักสุ้ตร ดังตัวิอย�าง
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1)  นายรักชาติ  ไทยอาสุา  ใช้วุิฒิการศึึกษา ม.6 สุมัครเข้าศึึกษาหลัักสุ้ตรนิติศึาสุตรบัณฑิิต จะต้องศึึกษาชุดวิิชา 
ตลัอดหลัักสุ้ตรจำานวิน 23 ชุดวิิชา ซึึ่�งใช้เวิลัาในการศึึกษาป็ระมาณ 4 ปี็ จึงสุำาเร็จการศึึกษา

2)  นายอาสุา  รักชาติไทย สุมัครเข้าศึึกษาหลัักสุ้ตรบัญช่บัณฑิิต โดยใช้วุิฒิการศึึกษา ป็วิสุ. สุาขาวิิชาการบัญช่ สุาขาวิิชา
กำาหนดให้ศึึกษาชุดวิิชาตลัอดหลัักสุ้ตรจำานวิน 15 ชุดวิิชา ใช้เวิลัาในการศึึกษาป็ระมาณ 2 ปี็ครึ�ง จึงจะสุำาเร็จการศึึกษา

ทั�งน่� หากไม�สุามารถสุำาเร็จการศึึกษาภายในระยะเวิลัาของหลัักสุ้ตรได้ สุามารถใช้เวิลัาในการศึึกษาไม�เกิน 
3 เท�าของระยะเวิลัาของหลัักสุ้ตร หากใช้เวิลัาในการศึึกษาครบ 3 เท�าของระยะเวิลัาของหลัักสุ้ตรแล้ัวิยังไม�สุำาเร็จ 
การศึึกษา จะต้องสุมัครเป็็นนักศึึกษาใหม�แลัะดำาเนินการโอนชุดวิิชาท่�สุอบผ�านแล้ัวิเท�านั�น

ในกรณ่ท่�ผ้้สุมัครป็ระสุงค์จะโอนชุดวิิชาท่�สุอบผ�านของมหาวิิทยาลััย หร่อขอเท่ยบผลัการศึึกษาแลัะเท่ยบ
ป็ระสุบการณ์ท่�ศึึกษาจากสุถาบันการศึึกษาอ่�นจะดำาเนินการได้หลัังจากได้รับการขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษาเร่ยบร้อยแล้ัวิ 
ศึึกษารายลัะเอ่ยดการโอนชดุวิิชา/การเท่ยบผลัการศึึกษาแลัะเท่ยบป็ระสุบการณจ์ากค้�ม่อนักศึึกษาท่�จัดสุ�งให้ทางไป็รษณ่ย์ 

หลัังได้รับการขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษาเร่ยบร้อยแล้ัวิ แลัะ download แบบฟอร์มได้ท่� https://www.stou.ac.th→ 
บริการนักศึึกษา→นักศึึกษาป็ริญญาตร่→แบบฟอร์มต�าง ๆ 

1.3 ระบบการเรียนการสอน
มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเร่ยนการสุอนท่�เอ่�ออำานวิยให้นักศึึกษา สุามารถใช้เวิลัาศึึกษาด้วิย

ตนเองโดยไม�ต้องเข้าชั�นเร่ยนตามป็กติ แต�ใช้วิิธ่การศึึกษาโดยผ�านสุ่�อการสุอนต�าง ๆ เร่ยกวิ�า ระบบการศึึกษาทางไกลั 
นักศึึกษาจะศึึกษาจากสุ่�อการสุอนต�าง ๆ ดังน่�

1.3.1 ศึึกษาจาก “สุ่�อป็ระจำาชุดวิิชา” ร้ป็แบบสิุ�งพิื่มพ์ื่ท่�จัดสุ�งให้ทางไป็รษณ่ย์ หร่อร้ป็แบบไฟล์ัดิจิทัลัท่�นักศึึกษา
สุามารถเข้าถึงได้ตามช�องทางท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด ซึ่ึ�งสุ่�อป็ระจำาชุดวิิชาป็ระกอบด้วิยเอกสุารการสุอน แบบฝึึกป็ฏิิบัติ 
รายการเพ่ื่�อการศึึกษาร้ป็แบบคลิัป็วิิด่โอการสุอนหร่อคลิัป็เสุ่ยงการสุอน หร่อวัิสุดุการศึึกษาอ่�น ๆ  โดยท่�นักศึึกษาสุามารถ
เข้าถึงสุ่�อดิจิทัลัป็ระจำาชุดวิิชาตามช�องทางดังต�อไป็น่�

1) เอกสุารการสุอนอิเล็ักทรอนิกส์ุ (e-book) สุามารถเข้าถึงได้ทางเว็ิบไซึ่ต์ http://ebook.stou.ac.th 
หร่อในกรณ่ท่�ชุดวิิชาดังกลั�าวิม่จัดการเร่ยนการสุอนออนไลัน์ร�วิมด้วิยสุามารถเข้าถึงได้ท่�ระบบอ่เลิัร์นนิงของมหาวิิทยาลััย
ทางเว็ิบไซึ่ต์ https://elearning.stou.ac.th/

2) คลิัป็ว่ิด่โอการสุอนหร่อคลิัป็เสุ่ยงการสุอนร้ป็แบบรายการเพ่ื่�อการศึึกษา แลัะรายการบรกิารวิิชาการแก�สุงัคม 
สุามารถเข้าถึงได้ตามช�องทางดังต�อไป็น่�

 -  สุถาน่วิิทยุกระจายเสุ่ยงแลัะวิิทยุโทรทัศึน์ มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Channel)
  ระบบ C-Band รับชมจากดาวิเท่ยม ท่�ช�อง SUNBOX ช�อง 124 แลัะ PSI ช�อง 245
 -  สุถาน่โทรทัศึน์การเร่ยนการสุอนทางไกลัผ�านดาวิเท่ยม ช�อง DLTV 14 แลัะ True Visions ช�อง 199
 -  ระบบออนไลัน์
  • Website ท่� https://media.stou.ac.th
  • Facebook เพื่จ STOU Channel ท่� https://www.facebook.com/stouchannel
  • YouTube ช�อง STOU Channel ท่� https://www.youtube.com/stouchannel
 -  การจัดกิจกรรมการเร่ยนการสุอนออนไลัน์ในระบบอ่เลิัร์นนิงของทางมหาวิิทยาลััยทางเว็ิบไซึ่ต์
  https://elearning.stou.ac.th/

1.3.2 การเข้ารับการสุอนเสุริมหร่อการเข้าร�วิมกิจกรรมร�วิมเร่ยนร้้ในร้ป็แบบออนไลัน์ หร่อแบบเผชิญหน้า ณ ศ้ึนย์
วิิทยบริการแลัะชุมชนสัุมพัื่นธ์ มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช หร่อ ศ้ึนย์บริการการศึึกษาป็ระจำาภ้มิภาค ในบางชุดวิิชาแลัะ
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ในบางจังหวัิดท่�ม่นักศึึกษาลังทะเบ่ยนเร่ยนตามเกณฑ์ิท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด โดยขอให้นักศึึกษาติดตามรายลัะเอ่ยดได้จาก 
ตารางสุอนเสุริมป็ระจำาภาคการศึึกษาทางหน้าเว็ิบไซึ่ต์ของทางมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th

1.3.3 เข้ารับการฝึึกป็ฏิิบัติเสุริมทักษะในบางชุดวิิชาท่�สุาขาวิิชากำาหนด ซึ่ึ�งเป็็นการทำากิจกรรมป็ฏิิสัุมพัื่นธ์ทาง
วิิชาการท่�มุ�งเน้นให้นักศึึกษาได้รับการเสุริมหร่อเพิื่�มเติมควิามร้้ ทักษะแลัะป็ระสุบการณ์ นอกเหน่อจากสุ่�อเอกสุารการสุอน
หร่อสุ่�ออ่�น ๆ ของมหาวิิทยาลััย รวิมทั�งเสุริมรายลัะเอ่ยดแลัะวิิธ่การเร่ยนร้้เฉพื่าะด้านให้ม่คุณภาพื่ตามมาตรฐานวิิชาช่พื่

1.3.4 เข้ารับการอบรมป็ระสุบการณ์วิิชาช่พื่ ชุดวิิชาป็ระสุบการณ์วิิชาช่พื่ของทุกสุาขาวิิชาเป็็นชุดวิิชาท่�นกัศึึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือเหลือชุดวิชาท่ีจะต้องลงทะเบียนไม่เกิน 3 ชุดวิชา

โดยมหาวิิทยาลััยจะม่หนังสุ่อแจ้งใหนั้กศึึกษาเข้ามารบัการอบรมตามวินั/เวิลัา แลัะสุถานท่�ท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด 
ทั�งน่�นักศึึกษาสุามารถศึึกษารายลัะเอ่ยดแลัะตรวิจสุอบกำาหนดวัินอบรมฯ ได้ทาง https://www.stou.ac.th เลือก  
บริการนักศึกษา           นักศึกษาปริญญาตรี           การเรียนการสอน          การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพิ่

ท่�นักศึึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือเหลือชุดวิชาท่ีจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 
3 ชุดวิขา

1.3.5 การสุำาเร็จการศึึกษา นักศึึกษาสุามารถสุำาเร็จการศึึกษาเม่�อศึึกษาแลัะสุอบผ�าน ครบทุกชุดวิิชาตาม

โครงสุร้างหลัักสุ้ตรการศึึกษา

1.4 การวัิดีและประเมินผลการศึึกษา
การวิัดีผลการศึึกษา
มหาวิิทยาลััยจัดแบ�งลัักษณะเน่�อหาชุดวิิชาออกเป็็น ชุดวิิชาเชิงทฤษฎี่แลัะชุดวิิชาเชิงป็ฏิิบัติ สุาขาวิิชาเป็็น

ผ้้กำาหนดเกณฑ์ิการให้คะแนนสุำาหรับการฝึึกป็ฏิิบัติแลัะการสุอบไลั�ป็ระจำาภาคการศึึกษา ตามลัักษณะของแต�ลัะ 

ชุดวิิชาท่�สุาขาวิิชากำาหนดไว้ิ สุำาหรับการให้บริการสุอบ กำาหนดการสุอบป็ระจำาภาคการศึึกษา การป็ระเมินผลัการศึึกษา 

แลัะการแจ้งผลัสุอบ มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชดำาเนินการ ดังน่�

- การให้บริการสอบ มหาวิิทยาลััยม่นโยบายแลัะแผนยุทธศึาสุตร์ในการจัดการศึึกษาด้วิยร้ป็แบบเทคโนโลัย่

ดิจิทัลัอย�างเต็มร้ป็แบบทั�งการเร่ยนการสุอน แลัะการสุอบ เพ่ื่�ออำานวิยควิามสุะดวิกแลัะช�วิยเหล่ัอนักศึึกษาไม�ต้องลัะทิ�ง

หน้าท่�การงานในระยะเวิลัาท่�ม่การสุอบ  มหาวิิทยาลััยจัดบริการสุอบใน 2 ร้ป็แบบ ด้วิยกัน ค่อการสุอบออนไลัน์ แลัะ

การสุอบ ณ สุนามสุอบ 

- การสอบออนไลน์ เป็็นการให้บริการจัดสุอบท่�อำานวิยควิามสุะดวิกนักศึึกษาสุามารถเข้าสุอบได้ทุกแห�ง 

ท่�ไม�ต้องเดินทางไป็สุอบ ณ สุนามสุอบ นักศึึกษาสุามารถสุอบตามภ้มิลัำาเนา ท่�บ้าน ท่�สุำานักงาน หร่อท่�อ่�น ๆ  ท่�ม่ควิามเป็็น 

สุ�วินตัวิ โดยเฉพื่าะนักศึึกษาท่�ม่ถิ�นฐานพื่ำานักอาศัึยอย้�ในต�างป็ระเทศึ หร่อกรณ่ไป็ทำาภารกิจเป็็นครั�งคราวิกรณ่เร�งด�วิน 

โดยไม�ต้องไป็เข้าสุอบ ณ สุนามสุอบท่�สุถานท้ตไทยในต�างป็ระเทศึ สุามารถแสุดงควิามจำานงขอเข้าสุอบออนไลัน์ได้โดยไม�ม่

ค�าใช้จ�ายใด ๆ เพิื่�มเติมจากค�าลังทะเบ่ยนเร่ยน โดยการสุอบนักศึึกษาต้องสุอบพื่ร้อมกันกับนักศึึกษาในป็ระเทศึ แลัะยึด

เวิลัาการเข้าสุอบตามเวิลัาป็ระเทศึไทยเท�านั�น  นักศึึกษาท่�เล่ัอกร้ป็แบบสุอบบออนไลัน์จะต้องม่ควิามพื่ร้อมด้านอุป็กรณ์

สุำาหรับการสุอบออนไลัน์ ดังน่� เคร่�องคอมพื่ิวิเตอร์ หร่อโน้ตบุ�ก หร่อแท็บแลั็ตอย�างใดอย�างหนึ�งท่�ม่กล้ัอง ม่ระบบเสุ่ยง 

(Audio) ครบถ้วิน แลัะเคร่อข�ายอินเทอร์เน็ตท่�ม่ควิามเร็วิอย�างน้อย 10 Mbps ท่�จะใช้สุ่�อสุารสุำาหรับการสุอบออนไลัน์  

 นักศึึกษา/ผ้้เร่ยนท่�ไม�ได้เล่ัอกแผนการศึึกษา หร่อเล่ัอกแผนการศึึกษา ก1  หร่อเล่ัอกแผนการศึึกษา ก2 

จะต้องเข้ามาเล่ัอกร้ป็แบบการสุอบในการสุอบป็ลัายภาค แลัะการสุอบซึ่�อม แต�ลัะภาคการศึึกษาตามระยะเวิลัา 

ท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด สุำาหรับนักศึึกษาท่�เล่ัอกแผนการศึึกษา ก3  ไม�ต้องเข้ามาเล่ัอกร้ป็แบบการสุอบออนไลัน์ มหาวิิทยาลััย
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จะจัดสุอบให้กับนักศึึกษา/ผ้้เร่ยนร้ป็แบบออนไลัน์ทั�งการสุอบกลัางภาคแลัะการสุอบป็ลัายภาค นักศึึกษาสุามารถติดตาม

ข�าวิสุารการเล่ัอกร้ป็แบบการสุอบออนไลัน์ได้ทางหน้าเว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย 

 -  การสอบ ณ สนามสอบ มหาวิิทยาลััยยงัคงม่การสุอบแบบเผชิญหน้า ณ สุนามสุอบ ให้กับนักศึึกษาเพ่ื่�ออำานวิย

ควิามสุะดวิกแลัะช�วิยเหล่ัอนักศึึกษาไม�ต้องลัะทิ�งหน้าท่�การงานในระยะเวิลัาท่�ม่การสุอบ ซึึ่�งสุถานท่�ท่�นักศึึกษาเข้าสุอบเร่ยก

วิ�า “สุนามสุอบ” โดยมหาวิิทยาลััยเปิ็ดสุนามสุอบทุกจังหวัิดทั�วิป็ระเทศึ มหาวิิทยาลััยใช้รหัสุไป็รษณ่ย์ท่�อย้�ท่�นักศึึกษาให้

ไว้ิกับมหาวิิทยาลััยเป็็นเกณฑ์ิกำาหนดสุนามสุอบให้กับนักศึึกษา ซึึ่�งม่นักศึึกษาบางสุ�วินไม�สุามารถเข้าสุอบในสุนามสุอบท่�

มหาวิิทยาลััยกำาหนดไว้ิเว้ินแต�บางภาคการศึึกษาสุนามสุอบท่�นักศึึกษาเล่ัอกม่จำานวินหอ้งสุอบไม�เพ่ื่ยงพื่อกับจำานวินนกัศึึกษา

หร่อสุนามสุอบท่�นกัศึึกษาเล่ัอกไว้ิม่ภารกิจอ่�นไม�สุามารถเป็็นสุนามสุอบได้ มหาวิิทยาลััยจะจัดสุนามสุอบใหม�ให้ท่�ม่สุถานท่�

ใกล้ัเค่ยงกับสุนามสุอบท่�นักศึึกษาเล่ัอกไว้ิ

-	 กี่ำาหนดกี่ารู้สอบ มหาวิิทยาลััยจัดการเร่ยนการสุอนแบบทวิิภาค แต�ลัะภาคการศึึกษาม่การสุอบ 3 ครั�ง ค่อ 

สุอบกลัางภาค สุอบป็ลัายภาค แลัะสุอบซึ่�อม โดยมหาวิิทยาลััยกำาหนดการสุอบในวิันเสุาร์ แลัะวิันอาทิตย์ แลัะ

ดำาเนินการสุอบให้เสุร็จสิุ�นภายใน 2 วัิน ซึ่ึ�งมหาวิิทยาลััยจะกำาหนดให้ม่การสุอบวิันลัะ 2-3 คาบ สุำาหรับการสุอบ

กลัางภาคจะกำาหนดให้ม่การสุอบในวิันเสุาร์แลัะวัินอาทิตย์ แลัะดำาเนินการสุอบให้เสุร็จสิุ�นภายใน 2 วัิน วัินลัะ 2 คาบ  

สุอบเฉพื่าะการสุอบออนไลัน์เท�านั�น แล้ัวิแต�ควิามเหมาะสุมแลัะสุำานักทะเบ่ยนแลัะวัิดผลัจะแจ้งกำาหนดการสุอบใน 

แต�ลัะครั�งใหนั้กศึึกษาทราบเป็็นรายบุคคลัทางไป็รษณ่ยห์ร่อตรวิจสุอบกำาหนดการสุอบไดท่้� https://www.stou.ac.th → 
บริการนักศึึกษา → นักศึึกษาป็ริญญาตร่ → การสุอบ → กำาหนดการสุอบแลัะสุนามสุอบรายบุคคลั หร่อตรวิจสุอบ

สุนามสุอบบนอุป็กรณ์พื่กพื่าผ�านโมไบล์ัแอป็พื่ลิัเคชัน ก�อนวัินสุอบแต�ลัะครั�งป็ระมาณ 10-25 วัิน

การประเมินผลการศึึกษา 
มหาวิิทยาลััยให้ลัำาดับขั�นการแสุดงควิามสุามารถในการเร่ยนร้้ของนักศึึกษาท่�เข้าสุอบในแต�ลัะชุดวิิชา ดังน่�

คะแนน ลัำาดับขัั�น/ความหมาย ค่าคะแนน

ร้อยลัะ 76 ขึ�นไป็ H (HONOUR เก่ยรตินิยม) 4.00

ร้อยลัะ 60-75 S (SATISFACTORY ผ�าน) 2.30

ตำ�ากวิ�าร้อยลัะ 60 U (UNSATISFACTORY ไม�ผ�าน) -

- I (INCOMPLETE ไม�สุมบ้รณ์) -

ลัำาดับขั�น  I  ในระบบการป็ระเมินผลัการศึึกษาจะกำาหนดให้ในกรณ่ต�อไป็น่�

(1) นักศึึกษาท่�ไม�ได้เข้าสุอบชุดวิิชานั�นเป็็นครั�งแรกจะได้ลัำาดับชั�น I (ยกเว้นภาคการศึึกษาพื่ิเศึษจะไม�ม่ 

ลัำาดับขั�น I) เม่�อเข้าสุอบซึ่�อมจะได้ลัำาดับขั�นตามผลัการสุอบโดยไม�ม่เคร่�องหมาย * (ลัำาดับขั�นท่�ม่เคร่�องหมาย * กำากับ แสุดงวิ�า 

เคยสุอบชุดวิิชานั�นไม�ผ�านมาแล้ัวิ) แต�ถ้าไม�ได้เข้าสุอบซึ่�อม I จะเป็ล่ั�ยนเป็็น U โดยอัตโนมัติ หรือ

(2) การดำาเนินกิจกรรมท่�กำาหนดตามหลัักสุ้ตรไม�เสุร็จสุมบ้รณ์ในภาคการศึึกษาท่�ได้ลังทะเบ่ยนเร่ยน

จากกรณ่ทั�ง 2 ข้างต้น เม่�อผ้้ท่�ได้รับลัำาดับขั�น I ม่สิุทธิได้รับลัำาดับขั�น H เช�นเด่ยวิกับนักศึึกษาอ่�น ๆ ท่�ม่ผลั 

การศึึกษาอย้�ในเกณฑ์ิ โดยลัำาดับขั�นควิามสุามารถในการเร่ยนร้้ท่�ได้จากการป็ระเมินผลัเพ่ื่�อให้ครบหลัักสุ้ตร  ให้นับเฉพื่าะ

ชุดวิิชาท่�นักศึึกษาสุอบได้ลัำาดับขั�น H แลัะ S เท�านั�น                 

หมายเหตุ้	 	นักศึึกษาท่�ไม�สุามารถเข้าสุอบในสุนามสุอบท่�ระบุไว้ิในใบสุมัครแลัะขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา (มสุธ.1) ได้ สุามารถขอย้ายสุนามสุอบได้ 

  ศึึกษารายลัะเอ่ยดการขอย้ายสุนามสุอบทั�งการย้ายแบบถาวิรแลัะย้ายแบบชั�วิคราวิได้จากค้�ม่อนักศึึกษา ท่�มหาวิิทยาลััยจัดสุ�งให้ 

  เม่�อได้รับการขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษาแล้ัวิ
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-	 กี่ารู้แจ้ำงผู้ลัสอบ	 เม่�อมหาวิิทยาลััยดำาเนินการป็ระมวิลัควิามร้ข้องนกัศึึกษาท่�เข้าสุอบเร่ยบร้อยแลัว้ิ จะแจ้งผลัสุอบ 

ให้กับนักศึึกษาทางไป็รษณ่ย์เป็็นรายบุคคลั โดยในปี็การศึึกษา 2565 มหาวิิทยาลััยกำาหนดวัินป็ระกาศึผลัสุอบในแต�ลัะ

ภาคการศึึกษา ดังน่�

วันปรู้ะกี่าศึผู้ลัสอบ ชุดปรู้นัย ชุดอัต้นัย

ภาคต้น/2565      สุอบไลั�    10  ม่.ค. 2566 17 ม่.ค. 2566

สุอบซึ่�อม  15  มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2566

ภาคปลาย/2565 สุอบไลั�  3  ก.ย. 2566 10 ก.ย. 2566

สุอบซึ่�อม  16  ธ.ค. 2566 23 ธ.ค. 2566

 สุำาหรับการกำาหนดวัินป็ระกาศึผลัสุอบในภาคการศึึกษาต�อไป็  นักศึึกษาสุามารถตรวิจสุอบได้จากค้�ม่อลังทะเบ่ยน 

เร่ยนท่�จัดสุ�งทางไป็รษณ่ย์ หร่อท่� https://www.stou.ac.th 
                                                                                 

1.5  การลงื่ทะเบียนเรียน
ในการสุมัครเป็็นนักศึึกษานั�น มหาวิิทยาลััยกำาหนดให้ผ้้สุมัครต้องลังทะเบ่ยนเร่ยนชุดวิิชาไม�น้อยกวิ�า  

1 ชุดวิิชา แต�ไม�เกิน 3 ชุดวิิชา มาพื่ร้อมการสุมัคร โดยผ้้สุมัครควิรตรวิจทานการกรอกรหัสุแลัะช่�อชุดวิิชาท่�ต้องการ 

ลังทะเบ่ยนเร่ยนลังในใบสุมัครแลัะขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา (มสุธ.1) ให้ถ้กต้องครบถ้วิน โดยม่แนวิทางการป็ฏิิบัติดังน่�

1.5.1 ผ้้ท่�สุมัครเข้าศึึกษาในมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชเป็็นครั�งแรก ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตาม

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนท่ีสาขาวิชาจัดให้ โดยสุาขาวิิชาได้จัดควิามสุำาคัญของเน่�อหาวิิชาไว้ิจากควิามร้้พ่ื่�นฐานท่�

จำาเป็็นจนถึงเน่�อหาควิามร้้เฉพื่าะด้านเพ่ื่�อให้นักศึึกษาได้รับควิามร้้แลัะควิามเข้าใจตามลัำาดับ ซึึ่�งนักศึึกษาท่�ลังทะเบ่ยน

เร่ยนแลัะสุอบผ�านชุดวิิชาตามโป็รแกรมการลังทะเบ่ยนเร่ยนจะสุามารถสุำาเร็จการศึึกษาได้ภายในระยะเวิลัาตามหลัักสุ้ตร                                                                                                           

1.5.2 ผ้้สุมัครท่�เคยเป็็นนักศึึกษาของมหาวิิทยาลััยแลัะใช้สิุทธิโอนชุดวิิชาท่�สุอบผ�านแล้ัวิเข้าหลัักสุ้ตรใหม�ท่�สุมัคร 

หร่อผ้้สุมัครท่�ต้องการขอเท่ยบงานรายวิิชาท่�สุอบผ�านจากสุถาบันการศึึกษาอ่�น สุามารถจัดโป็รแกรมการลังทะเบ่ยนเร่ยน

เองโดยเล่ัอกชุดวิิชาลังทะเบ่ยนเร่ยนจากโครงสุร้างหลัักสุ้ตรท่�กำาหนดให้ป็ระกอบกับตารางสุอบเพ่ื่�อมิให้แต�ลัะชุดวิิชา 

ท่�ลังทะเบ่ยนเร่ยนม่วัินแลัะคาบเวิลัาสุอบตรงกัน เน่�องจากมหาวิิทยาลััยไม�อนุญาตให้นักศึึกษาเข้าสุอบมากกวิ�า 1 ชุดวิิชา

ในวัินแลัะคาบเวิลัาสุอบเด่ยวิกัน

สุำาหรับชุดวิิชาท่�ม่การเร่ยนการสุอนออนไลัน์ หร่อสุ�งกิจกรรมป็ระจำาชุดวิิชาทางเว็ิบไซึ่ต์ หร่อชุดวิิชาท่�เป็็น 

ชุดฝึึกปฏิิบัติ มหาวิิทยาลััยไมอ่นญุาตใหล้งทะเบยีนเพ่ิิ่มชุดวชิา แลัะไม่อนญุาตใหล้งทะเบยีนเรียนชุดวชิาประสบการณ์

วิชาชีพิ่ของทุกสาขาวิชาในภาคการศึกษาแรกท่ีสมัคร เน่�องจากนักศึึกษาจะต้องโอนชุดวิิชาให้แล้ัวิเสุร็จก�อนเม่�อเหล่ัอ 

ชุดวิิชาท่�ต้องศึึกษาตามหลัักสุ้ตรใหม�ท่�สุมัครไม�เกิน 3 ชุดวิิชา ก�อนจบการศึึกษาแล้ัวิ จึงสุามารถลังทะเบ่ยนเร่ยนชุดวิิชา 

ป็ระสุบการณ์วิิชาช่พื่ได้เพ่ื่�อให้ท�านได้รับชุดวิิชาครบตามจำานวินชุดวิิชาท่�ได้ลังทะเบ่ยนเร่ยนไว้ิ ผ้้สุมัครจะต้องชำาระเงิน 

ค�าธรรมเน่ยมแลัะค�าลังทะเบ่ยนเร่ยนให้ครบถ้วิน ศึึกษาตัวิอย�างการคำานวิณค�าธรรมเน่ยมแลัะค�าลังทะเบ่ยนเร่ยน  

หน้า 518

การโอนชุดวิชา/การขอเทียบงานรายวิชาท่�ศึึกษาจากสุถาบันอุดมศึึกษาอ่�น ๆ สุามารถย่�นคำาร้องได้เม่�อ

ได้รับการขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษาเร่ยบร้อยแล้ัวิเท�านั�น โป็รดศึึกษารายลัะเอ่ยดแลัะวิิธ่ป็ฏิิบัติจากค้�ม่อนักศึึกษาท่�

มหาวิิทยาลััยจัดสุ�งให้พื่ร้อมการตอบรับขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา หร่อท่�เว็ิบไซึ่ต์ https://www.stou.ac.th
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1.6 การเพิ�มชุุดีวิิชุา และการถอนชุุดีวิิชุา
-	 กี่ารู้เพิิ�มชุดวิชา เป็็นการลังทะเบ่ยนเร่ยนเพิื่�มเติมจากท่�นักศึึกษาได้ลังทะเบ่ยนเร่ยนไว้ิในภาคการศึึกษาเด่ยวิกนั 

นักศึึกษาท่�ป็ระสุงค์จะเพิื่�มชุดวิิชาเน่�องจากลังทะเบ่ยนเร่ยนไว้ิไม�ครบ 3 ชุดวิิชา สุามารถขอเพิื่�มชุดวิิชาได้ 1 คร้ังต่อ 

ภาคการศึกษา แลัะต้องดำาเนินการให้แล้ัวิเสุร็จภายในระยะเวิลัาท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด (ศึึกษาได้จากป็ฏิิทินการศึึกษา) 

ทั�งน่� ชุดวิิชาท่�ขอเพิื่�มเม่�อรวิมกับชุดวิิชาท่�ลังทะเบ่ยนเร่ยนไว้ิแล้ัวิในภาคการศึึกษาเด่ยวิกันนั�นต้องไม่เกิน 3 ชุดวิชา
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เพ่ิิ่มชุดวิชาท่ีเป็นชุดฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะในภาคการศึกษาแรกท่ีสมัคร

-	 กี่ารู้ถอนชุดวิชา นักศึึกษาท่�ลังทะเบ่ยนเร่ยนไว้ิแล้ัวิแลัะม่ควิามจำาเป็็นไม�สุามารถศึึกษาได้ จะต้องย่�นขอถอน 

ชุดวิิชาท่�ไม�สุามารถศึึกษาได ้หร่อหากป็ระสุงคจ์ะเป็ลั่�ยนชุดวิิชาท่�ไดล้ังทะเบ่ยนเร่ยนไว้ิแลัว้ิเป็็นชดุวิิชาอ่�น ต้องถอนชดุวิิชา 

ท่�ไม�ต้องการศึึกษาแล้ัวิจึงเพิื่�มชุดวิิชาท่�ต้องการแทน โดยให้ดำาเนินการภายในระยะเวิลัาท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด (ศึึกษาได้

จากป็ฏิิทินการศึึกษา)

 

1.7  ค่าใชุ้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึึกษาใหม่
มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชกำาหนดอัตราค�าใช้จ�ายท่�ผ้้สุมัครต้องชำาระเป็็นค�าสุมัครเป็็นนักศึึกษาใหม�ไว้ิเป็็น 

2 สุ�วิน ดังน่�

ส่วนท่�	1 ป็ระกอบด้วิย ค�าธรรมเน่ยมแรกเข้า ค�าบำารุงการศึึกษา ค�าธรรมเน่ยมการเป็ล่ั�ยนแป็ลังทะเบ่ยนป็ระวัิติ 

นักศึึกษาเหมาจ�าย รวมเป็นเงิน 1,400 บาท ซึึ่�งผ้้สุมัครเป็็นนักศึึกษาใหม�ทุกคนต้องชำาระเท�ากัน แลัะ

ส่วนท่�	2 เป็็นค�าใช้จ�ายของชุดวิิชาท่�ผ้้สุมัครเป็็นนักศึึกษาใหม�เล่ัอกลังทะเบ่ยนเร่ยน โดยมหาวิิทยาลััยกำาหนดให้ 

ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา มาพิ่ร้อมการสมัครเป็นนักศึกษา  

ในแต�ลัะชุดวิิชาท่�มหาวิิทยาลััยเปิ็ดสุอนจะม่การกำาหนดอัตราท่�ต้องชำาระแตกต�างกันตามจำานวินของสุ่�อวัิสุดุการศึึกษาแลัะ

กิจกรรมท่�จัดให้ โป็รดศึึกษารายลัะเอ่ยดอัตราค�าชุดวิิชาท่�ต้องชำาระเป็็นค�าสุมัครเป็็นนักศึึกษาตามภาคการศึึกษาท่�สุมัคร

ภาคต้น หน้า 539-553  ภาคป็ลัาย หน้า 566-582
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2. โอกาสทางื่การศึึกษาสำาหรับคนพิการ

มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชเปิ็ดโอกาสุทางการศึึกษา สุำาหรับคนพิื่การ เข้าศึึกษาในสุาขาวิิชาต�าง ๆ ได้ 

ตามศึักยภาพื่ของตนเองแลัะควิามพื่ร้อมในการจัดการศึึกษาของแต�ลัะสุาขาวิิชา โดยคนพื่ิการท่�เข้าศึึกษาจะต้องม่

คุณสุมบัติทั�วิไป็แลัะคุณสุมบัติของผ้้สุมัครเข้าศึึกษาท่�เป็็นนักศึึกษาพื่ิการตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เร่ือง หลักเกณฑ์์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิิ่การระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2565 ดังน่�

คุณสมบัติ้ทั�วไปแลัะคุณสมบัติ้ขัองผู้้้สมัครู้เข้ัาศึึกี่ษาท่�เป็นนักี่ศึึกี่ษาพิิกี่ารู้

1) เป็็นผ้้ม่คุณสุมบัติตามท่�กำาหนดในข้อบังคับมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช เก่�ยวิกับการศึึกษาขั�นป็ริญญาตร่

2) เป็็นคนพิื่การท่�ม่บัตรป็ระจำาตัวิคนพิื่การตามกฎีหมายวิ�าด้วิยการสุ�งเสุริมแลัะพัื่ฒนาคุณภาพื่ช่วิิตคนพิื่การ 

3) เป็็นผ้้ท่�ม่ควิามสุามารถในการศึึกษาด้วิยตนเองในระบบการศึึกษาทางไกลั

4) เป็็นผ้้ท่�ม่ควิามสุามารถในการคิด ฟัง พ้ื่ด อ�าน เข่ยน หร่อสุ่�อสุารด้วิยวิิธ่การใด ๆ ได้ด้วิยตนเอง

5) เป็็นผ้้ท่�ม่คุณสุมบัติตามท่�สุาขาวิิชากำาหนด

2.1 ขั�นตอนก่อนการสมัครเป็นนักศึึกษาสำาหรับคนพิการ
ผ้้สุมัครท่�เป็็นคนพิื่การสุามารถติดต�อขอรับคำาป็รึกษาท่�จำาเป็็นสุำาหรับการวิางแผนการเร่ยนของนักศึึกษาพิื่การ 

(ISP) การบรกิารสุ่�อ สิุ�งอำานวิยควิามสุะดวิกสุำาหรับนกัศึึกษาพื่กิาร แลัะการขอรบัเงนิอดุหนนุทางการศึึกษาสุำาหรบันกัศึึกษา
พิื่การระดับป็ริญญาตร่ ก�อนการตัดสิุนใจสุมัครเข้าศึึกษา โดยติดต�องานบริการนักศึึกษาพิื่การ ฝ่ึายแนะแนวิการศึึกษา 
ศ้ึนย์วิิทยบริการแลัะชุมชนสัุมพัื่นธ์ หร่อศ้ึนย์บริการร�วิมแบบครบวิงจร (One Stop Service Center : OSS Center) 
ทั�งน่�ขอให้ผ้้สุมคัรแสุดงหลัักฐานการรบัรองควิามพื่กิารตามกฎีหมาย ไดแ้ก� บัตรป็ระจำาตัวิคนพื่กิาร บัตรป็ระจำาตัวิป็ระชาชน 
ใบรับรองแพื่ทย์ (ถ้าม่) ป็ระวิัติการเร่ยนจากสุถานศึึกษาเดิม เป็็นต้น เพ่ื่�อเป็็นข้อสุนเทศึสุำาคัญสุำาหรับการจัดบริการ 
การศึึกษาสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การตามควิามเหมาะสุมต�อไป็

โดยม่บริการการศึึกษาสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การ ดังน่�

1)  การให้คำาป็รึกษา การเล่ัอกสุาขาวิิชา การวิางแผนการเร่ยนสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การ

2)  เงินอุดหนุนทางการศึึกษาสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การระดับป็ริญญาตร่

3)  สุ่�อสุนับสุนุนทางการศึึกษาสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การท่�ม่ควิามบกพื่ร�องทางการเห็น เช�น หนังสุ่อเสุ่ยง (Daisy)

  ไฟล์ัข้อควิาม (*.txt)

งานบริการนักศึึกษาพิื่การ ฝ่ึายแนะแนวิการศึึกษา สุำานักบริการการศึึกษา มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช ตำาบลับางพ้ื่ด
อำาเภอป็ากเกร็ด จังหวัิดนนทบุร่ 11120 โทรศัึพื่ท์ 0 2504 7821-3 (วัิน – เวิลัาราชการ) โทรสุาร 0 2503 3963

e-mail:dc.esoffice@stou.ac.th หร่อ https://www.stou.ac.th → เมน้หลััก → ศ้ึนย์บริการนักศึึกษาพิื่การ
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2.2 การขอรับเงิื่นอุดีหนุนทางื่การศึึกษาสำาหรับนักศึึกษาพิการระดัีบปริญญาตรี
นักศึึกษาพิื่การท่�ป็ระสุงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึึกษาจะต้องม่คุณสุมบัติแลัะม่หลัักฐานท่�แสุดงการรับรอง

ควิามพิื่การ ดังน่�

1)  เป็็นคนพิื่การท่�ม่บัตรป็ระจำาตัวิคนพิื่การตามกฎีหมายวิ�าด้วิยการสุ�งเสุริมแลัะพัื่ฒนาคุณภาพื่ช่วิิตคนพิื่การ 

2)  ม่สุถานภาพื่นักศึึกษา มสุธ. แลัะกำาลัังศึึกษาในหลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาตร่ เป็นปริญญาตรีใบแรก เท�านั�น   

(ไม�ย้ายสุาขาวิิชาหร่อสุถาบันอุดมศึึกษาเกินกวิ�าสุองครั�ง แลัะไม�ได้ศึึกษาในสุถาบันอุดมศึึกษาอ่�นในช�วิงเวิลัาเด่ยวิกัน) 

3)  ไม�เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึึกษาตามป็ระกาศึคณะกรรมการสุ�งเสุริมการจัดการศึึกษาสุำาหรับคนพิื่การ

ในหลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาตร่มาก�อน

นักศึึกษาพิื่การท่�สุมัครเข้าศึึกษาใหม� แลัะยังไม�ม่ข้อม้ลัการขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา จะต้องแจ้งควิามต้องการ

จำาเป็็นทางการศึึกษาต�องานบริการนักศึึกษาพิื่การก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีสมัครเข้าศึกษา

การยกเว้นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำาหรับนักศึกษาพิิการ 

มหาวิิทยาลััยม่แนวิทางสุ�งเสุริมการศึึกษาสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การโดยยกเว้นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

ให้แก�นักศึึกษาพิื่การท่�ม่ลัักษณะดังน่�  

         1. พิื่การทางการเห็น 

         2. พิื่การทางการได้ยินหร่อสุ่�อควิามหมาย

         3. พิื่การออทิสุติก ระดับ 3 ขึ�นไป็

ท้ังน้ีนักศึกษาต้องย่ืนบัตรประจำาตัวคนพิิ่การเพ่ืิ่อประกอบการยกเว้นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ้  1. คนพิื่การท่�สุมัครเร่ยน มสุธ. ทุกคน ต้องกรอกประเภทของผู้สมัครลังในใบสุมัครแลัะขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา (มสุธ.1) 

   ให้ชัดเจน แลัะกรอกแบบกรอกข้อม้ลัเพิื่�มเติมสุำาหรับผ้้สุมัครท่�เป็็นคนพิื่การ หน้า 524  โดยลัะเอ่ยดแลัะส่งมาพิ่รอ้ม 

  เอกสารการสมัคร

  2.  ตั�งแต�ปี็การศึึกษา 2554 เป็็นต้นไป็ สุาขาวิิชาใดท่�โครงสุร้างหลัักสุ้ตรต้องศึึกษาชุดวิิชา 10202 การอ�านภาษาไทย 

  แลัะชุดวิิชาภาษาอังกฤษทุกชุดวิิชา คนพิิ่การตาบอดท้ังสองข้างท่�จะลังทะเบ่ยนเร่ยนหร่อสุมัครเร่ยน ต้องขอ 

  คำาแนะนำาปรึกษาจากสาขาวิชา หรืองานบริการนักศึกษาพิิ่การก�อนการลังทะเบ่ยนเร่ยน (ยกเว้น ชุดวิิชา 10111  

  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการสุ่�อสุาร แลัะชุดวิิชา 10171 การใช้ภาษาอังกฤษสุามารถศึึกษาได้)
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3. โอกาสทางื่การศึึกษาสำาหรับผู้ต้องื่ขังื่

มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช กับ กรมราชทัณฑ์ิ กระทรวิงยุติธรรม ได้ตระหนักถึงควิามสุำาคัญของการขยายโอกาสุ 

ทางการศึึกษาใหแ้ก�ผ้ด้้อยโอกาสุทางการศึึกษา โดยเฉพื่าะผ้ต้้องขงัใหไ้ด้เพิื่�มพ้ื่นควิามร้ ้ทักษะ ป็ระสุบการณท่์�สุ้งขึ�น เพ่ื่�อพื่ฒันา 

ตนเองแลัะสุามารถนำาไป็ป็ระกอบอาช่พื่แลัะดำาเนินช่วิิตในสุังคมได้เป็็นอย�างด่แลัะม่ควิามสุุข จึงได้จัดการศึึกษาระดับ

อุดมศึึกษาให้แก�ผ้้ต้องขังให้สุามารถสุมัครเข้าศึึกษาในสุาขาวิิชาต�าง ๆ ในปี็การศึึกษา 2565 จัดการศึึกษาไว้ิ ดังน่�

สาขัาวิชา แขันงวิชา/วิชาเอกี่ท่�รัู้บสมัครู้

ศิึลัปศึาสต้ร์ู้	รู้หัส	10 แขนงวิิชาไทยคด่ศึึกษา แขนงวิิชาสุารสุนเทศึศึาสุตร์ 
แลัะหลัักสุ้ตรป็ระกาศึน่ยบัตรทุกหลัักสุ้ตร

นิเทศึศึาสต้ร์ู้	รู้หัส	15 ทุกหลัักสุ้ตร

ศึึกี่ษาศึาสต้ร์ู้	รู้หัส	20 ทุกวิิชาเอก

วิทยากี่ารู้จัำดกี่ารู้	รู้หัส	30 ทุกวิิชาเอก ยกี่เว้นวิิชาเอกการจัดการการท�องเท่�ยวิ

นิติ้ศึาสต้ร์ู้	รู้หัส	40 หลัักสุ้ตรนิติศึาสุตรบัณฑิิต

เศึรู้ษฐศึาสต้ร์ู้	รู้หัส	60 ทุกวิิชาเอก

รัู้ฐศึาสต้ร์ู้	รู้หัส	80 ทุกแขนงวิิชา

เกี่ษต้รู้ศึาสต้ร์ู้แลัะสหกี่รู้ณ์	รู้หัส	90 ทุกวิิชาเอก

วิทยาศึาสต้ร์ู้แลัะเทคโนโลัย่	รู้หัส	96 แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิื่วิเตอร์

สุำาหรับผ้้ต้องขังท่�ต้องการสุมัครเข้าเป็็นนักศึึกษาในสุาขาวิิชาวิิทยาศึาสุตร์แลัะเทคโนโลัย่ แขนงวิชาวิทยาการ

คอมพิ่ิวเตอร์ ต้้องได้้รัับอนุุญาต้จากกรัมรัาชทััณฑ์์ให้้สมัครัเข้้าศึึกษาในุสาข้าวิิชาและแข้นุงวิิชาด้ังกล่าวิก่อนุ โด้ย

ต้้องส่งห้นัุงสืออนุุญาต้ให้้สมัครัเข้้าศึึกษาข้องกรัมรัาชทััณฑ์์ท่ั�รัะบุข้้อควิาม “อนุุญาต้ให้้สมัครัเข้้าศึึกษาในุสาข้าวิิชา

วิิทัยาศึาสต้ร์ัและเทัคโนุโลย่ แข้นุงวิิชาวิิทัยาการัคอมพิิวิเต้อร์ัได้้” มาพิ่ร้อมเอกสารการสมัครด้วยเท่าน้ัน ผ้้ต้องขังท่�

ดำาเนินการไม�ครบถ้วินจะไม�ได้รับการขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา

หมายเหตุ้		 ผ้้ต้องขังท่�สุมัครเข้าเป็็นนักศึึกษา มสุธ. ทุกคน จะต้องดำาเนินการขออนุญาตสุมัครเข้าเป็็นนักศึึกษาจากกรมราชฑัิณฑ์ิ แลัะต้องกรอกป็ระเภท 

 ของผ้้สุมัครลังในใบสุมัครแลัะขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา (มสุธ.1) แลัะกรอกแบบกรอกข้อม้ลัเพิื่�มเติมสุำาหรับผ้้สุมัครท่�เป็็นผ้้ต้องขัง หน้า 525

 โดยลัะเอ่ยด แลัะสุ�งมาพื่ร้อมเอกสุารการสุมัคร รวิมทั�งหนังสุ่ออนุญาตให้เข้าศึึกษาจากกรมราชฑัิณฑ์ิ เพ่ื่�อใช้เป็็นหลัักฐานป็ระกอบการพิื่จารณา  

 รับเข้าศึึกษา
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4. โอกาสทางื่การศึึกษาสำาหรับผู้ที�พำานักในต่างื่ประเทศึ

มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชใช้เทคโนโลัย่แลัะนวัิตกรรมการศึึกษาทางไกลัเพ่ื่�อสุร้างโอกาสุการเร่ยนร้้ด้วิย 

ตนเองตลัอดช่วิิตให้กับคนไทยทุกคนได้เพิื่�มพ้ื่นควิามร้้ แลัะเพิื่�มคุณวุิฒิการศึึกษาระดับอุดมศึึกษาให้ม่คุณภาพื่ช่วิิตท่�ด่ขึ�น 

โดยม่การจัดการศึึกษาสุำาหรับผ้้ท่�พื่ำานักในต�างป็ระเทศึสุามารถเร่ยนกับมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชโดยไม�ต้อง 

เดินทางกลัับมายังป็ระเทศึไทย สุามารถทำาการเร่ยนการสุอน เข้ารับการสุอนเสุริม เล่ัอกแผนการศึึกษา  ก1  ก2 แลัะ ก3 

แลัะทำาการสุอบทางออนไลัน์ได้เช�นเด่ยวิกับผ้้สุมัครทั�วิไป็ในป็ระเทศึไทยทุกป็ระการ

สำาหรับชุดวิชาท่ีไม่ได้จัดให้อยู่ในแผนการศึกษา ก1  ก2  และ ก3 มหาวิทยาลัยจะประกาศกำาหนดให้ทราบ

เป็นกรณีไปเป็นการล่วงหน้า

วิิธีิการสมัครเรียน
ผ้้สุมัครท่�พื่ำานักอย้�ในต�างป็ระเทศึป็ระสุงค์จะสุมัครเข้าศึึกษาสุามารถสุมัครเป็็นนักศึึกษาใหม�ทางออนไลัน์ได้ท่� 

https://www.stou.ac.th/main/apply.html เช�นเด่ยวิกับผ้สุ้มัครทั�วิไป็ในป็ระเทศึไทยทุกป็ระการ โดยผ้้สุมัครตอ้งแจ้ง 

ท่�อย้�ภายในป็ระเทศึไทยสุำาหรับใช้ติดต�อกับมหาวิิทยาลััยในการรับเอกสุารท่�มหาวิิทยาลััยจัดสุ�งให้โดยต้องม่ญาติ หร่อ 

บุคคลัอ่�นดำาเนินการจัดสุ�งต�อให้กับผ้้สุมัครในป็ระเทศึท่�พื่ำานักอย้�ต�อไป็

วิิธีิการชุำาระเงิื่น
ผ้้สุมัครท่�พื่ำานักอย้�ในต�างป็ระเทศึ ให้ชำาระเงินในอัตราเด่ยวิกันกับผ้้สุมัครในป็ระเทศึไทย โดยชำาระเงินค�าสุมัคร

แลัะค�าลังทะเบ่ยนเร่ยนผ�านบัตรเครดิต จากระบบรับสุมัครออนไลัน์ หร่อให้ญาติ หร่อบุคคลัอ่�นดำาเนินการชำาระเงินแทน 

โดยม่ช�องการชำาระเงิน ดังน่� 

-  ณ ท่�ทำาการไป็รษณ่ย์ไทยของรัฐทุกแห่ง (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) ด้วิยระบบ Pay At Post

-  ณ ร้าน 7-11 หร่อจุดบริการรับชำาระเงินเคาน์เตอร์เซึ่อร์วิิสุ

- เคาน์เตอร์ธนาคาร (Bank Counter)

- ชำาระเงินผ�านบัตรเครดิต/เดบิต (Credit Card/Debit Card)

- Internet Banking

- Paypal
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การบริการการสอนออนไลน์สมบูรณ์์แบบ
นักศึึกษาท่�พื่ำานักอย้�ในต�างป็ระเทศึสุามารถรบับรกิารการสุอนแลัะการสุอบออนไลัน ์โดยนักศึึกษาตอ้งม่อปุ็กรณ์ 

เช�น เคร่�องคอมพิื่วิเตอร์ หร่อโน้ตบุ�ก หร่อแท�บเล็ัต หร่อโทรศัึพื่ท์เคล่ั�อนท่� อย�างใดอย�างหนึ�ง ท่�ม่กล้ัอง แลัะระบบเสุ่ยง 
(Audio) ครบถ้วิน แลัะเคร่อข�ายอินเทอร์เน็ตท่�ม่ควิามเร็วิอย�างน้อย 10 Mbps ท่�จะใช้สุ่�อสุารระหวิ�างรับบริการการสุอน
แลัะการสุอบออนไลัน์ ในกรณ่การสุอบอัตนัยหร่อชุดวิิชาท่�ม่การคำานวิณ หร่อกรณ่เคร่�องคอมพิื่วิเตอร์ไม�ม่กล้ัอง นักศึึกษา
สุามารถใช้สุมาร์ตโฟนหร่อแท็บเล็ัต ท่�ม่กล้ัองในตัวิเพ่ื่�อป็ระกอบการสุอบแลัะใช้ถ�ายภาพื่กระดาษคำาตอบหร่อกระดาษทดได้

ศึึกษารายลัะเอ่ยดเพิื่�มเติม ได้ท่� https://web4.stou.ac.th/online_exam/ พื่ร้อมทั�งติดตามข�าวิสุารการจัด
สุอบออนไลัน์ทางหน้าเว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััยฯ เช�น การเข้ารับการทดสุอบเสุม่อนจริงก�อนวัินสุอบเป็็นต้น

5. แนวิทางื่การเลือกสาขาวิิชุา

เม่�อผ้้สุนใจได้รับทราบรายลัะเอ่ยดในเร่�องต�าง ๆ เก่�ยวิกับมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชแล้ัวิ สุนใจสุมัครเป็็น

นักศึึกษาของมหาวิิทยาลััย ซึ่ึ�งการศึึกษาจะป็ระสุบควิามสุำาเร็จไดต้ามควิามตั�งใจนั�น จะตอ้งศึึกษาแลัะพื่จิารณารายลัะเอ่ยด

แนวิทางในการเล่ัอกเข้าศึึกษาในสุาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก ดังต�อไป็น่�

5.1  สุำารวิจควิามสุนใจของตนเอง สุำารวิจบุคลิักภาพื่ของตนเอง ตรวิจสุอบควิามสุามารถทางการเร่ยน ศึึกษา 

ควิามร้้เก่�ยวิกับอาช่พื่ แลัะวิิเคราะห์จุดเด�นจุดด้อยของตนเองอย�างเป็็นธรรมวิ�าตนเองเหมาะสุมกับการศึึกษาในสุาขาวิิชาใด

5.2  ตรวิจสุอบคุณสุมบัติการสุมัครแลัะวุิฒิการศึึกษาของตนเองวิ�าจะเข้าศึึกษาในสุาขาวิิชาใดได้บ้าง

5.3  ศึึกษาโครงสุร้างหลัักสุ้ตรของสุาขาวิิชาท่�สุนใจ วิ�าจะต้องศึึกษาก่�ชุดวิิชา ป็ระเมินเบ่�องต้นจากช่�อชุดวิิชา 

วิ�ายากหร่อง�ายสุำาหรับควิามสุามารถของตัวิเรา

5.4  ศึึกษาเป็ร่ยบเท่ยบระหวิ�างสุาขาวิิชาท่�สุนใจ ในป็ระเด็นต�อไป็น่�

   - สุนใจสุาขาวิิชาใดมากกวิ�ากัน เพื่ราะเหตุใด

   - สุาขาวิิชาท่�เร่ยนเก่�ยวิข้องกับการทำางานหร่อไม�

   - ควิามจำาเป็็นในเร่�องระยะเวิลัาท่�ศึึกษา

   - ควิามยาก-ง�ายในการเร่ยนให้สุำาเร็จการศึึกษา

   - การป็ระกอบอาช่พื่หลัังจากสุำาเร็จการศึึกษา

5.5  ตัดสิุนใจเล่ัอกสุาขาวิิชาท่�เหมาะสุมกับตนเองจะม่แนวิโน้มท่�จะป็ระสุบควิามสุำาเร็จมากท่�สุุด

หากต้องการคำาปรึกษา โปรดติดต่อฝ่ึายแนะแนวการศึกษา สำานักบริการการศึกษา โทร. 0 2504 7631-7 

e-mail : co.esoffice@stou.ac.th
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6. สาขาวิิชุาที�เปิดีรับนักศึึกษา ปีการศึึกษา 2565

 1) สุาขาวิิชาศิึลัป็ศึาสุตร์   รหัสุ  10 หน้า  17 - 82 

 2) สุาขาวิิชานิเทศึศึาสุตร์   รหัสุ  15 หน้า  83 - 95

 3) สุาขาวิิชาศึึกษาศึาสุตร์   รหัสุ  20 หน้า  96 - 132

 4) สุาขาวิิชาวิิทยาการจัดการ   รหัสุ  30 หน้า 133 - 220

 5) สุาขาวิิชานิติศึาสุตร์   รหัสุ  40 หน้า  221 - 230

 6) สุาขาวิิชาวิิทยาศึาสุตร์สุุขภาพื่   รหัสุ  50 หน้า  231 - 277

 7) สุาขาวิิชาพื่ยาบาลัศึาสุตร์   รหัสุ 51    หน้า  278 - 282

 8) สุาขาวิิชาเศึรษฐศึาสุตร์   รหัสุ 60 หน้า  283 - 307

 9) สุาขาวิิชามนุษยนิเวิศึศึาสุตร์   รหัสุ  70 หน้า  308 - 338

 10) สุาขาวิิชารัฐศึาสุตร์   รหัสุ  80 หน้า  339 - 352

 11) สุาขาวิิชาเกษตรศึาสุตร์แลัะสุหกรณ์   รหัสุ  90 หน้า  353 - 454

 12) สุาขาวิิชาวิิทยาศึาสุตร์แลัะเทคโนโลัย่   รหัสุ  96 หน้า  455 - 512
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ในปีการศึกษา 2565 
มีหลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2565

ระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาตรี  ดังนี้

 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตร
	 	 1)	 ประกาศนีียบััตรวิิชางานีสารสนีเทศ	รหััส	10441

	 	 2)	 ประกาศนีียบััตรนีวัิตกรรมการพััฒนีาเด็็กปฐมวัิย	รหััส	20212

	 	 3)	 ประกาศนีียบััตรการพััฒนีาสุขภาวิะเด็็กปฐมวัิยแบับัองค์์รวิม	รหััส	20131

	 	 4)	 ประกาศนีียบััตรบัริหัารธุุรกิจสหักรณ์์และธุุรกิจชุมชนี	รหััส	90007

 2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
	 	 1)	 แขนีงวิิชาสารสนีเทศศาสตร์	รหััส	10454

	 	 2)	 แขนีงวิิชาภาษาอังกฤษ	รหััส	10614

	 	 3)	 แขนีงวิิชาไทยค์ดี็ศึกษา	รหััส	10224

	 	 4)	 วิิชาเอกการพััฒนีาเด็็กปฐมวัิย	รหััส	20244

 3.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล  รหัส 15314

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา 
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562  กำาหนดว่า  เมื่อมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง 

หลักสูตรทุก 5 ปี หากนักศึกษายังไม่สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม 
ที่สมัคร นักศึกษาจะถูกโอนจากหลักสูตรเดิมเข้าสู่หลักสูตรที่ปรับปรุง 

โดยนับเวลาต่อเนื่องจากหลักสูตรที่กำาลังศึกษาอยู่ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 เท่า
ของระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

โดยมหาวิทยาลัยจะโอนผลการศึกษาจาก 
หลักสูตรเดิมเข้าสู่หลักสูตรที่ปรับปรุง
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ในปีการศึกษา 2565 
มีหลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2565  (ต่อ)

 4.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
	 	 1)	 วิิชาเอกการบัริหัารทรัพัยากรมนุีษย์	รหััส	30354

	 	 2)		วิิชาเอกการบัริหัารท้องถิิ่�นีและการจัด็การเมือง	รหััส	30384

	 	 3)		วิิชาเอกการจัด็การภาค์รัฐและเอกชนี	รหััส	30394

 5.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
	 	 1)	 วิิชาเอกสาธุารณ์สุขชุมชนี	รหััส	50614

 6.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
	 	 1)	 วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์	รหััส	60134

	 	 2)	 วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ	รหััส	60124

 7.  หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
	 	 1)	 วิิชาเอกส่งเสริมและพััฒนีาการเกษตร	รหััส	90164

	 	 2)	 แขนีงวิิชาการจัด็การการเกษตร

	 	 	 -		วิิชาเอกการจัด็การการผลิตพืัช	รหััส	90514

	 	 	 -		วิิชาเอกการจัด็การการผลิตสัตว์ิ	รหััส	90524

	 	 	 -	 วิิชาเอกการจัด็การทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวิด็ล้อม	รหััส	90534

	 	 	 -		วิิชาเอกธุุรกิจการเกษตรและการประกอบัการ	รหััส	90554

 8.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
	 	 1)	แขนีงวิิชาสหักรณ์์และธุุรกิจชุมชนี	รหััส	90914

 9.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
	 	 1)	 แขนีงวิิชาวิิทยาการค์อมพิัวิเตอร์

	 	 	 -		วิิชาเอกวิิทยาการค์อมพิัวิเตอร์	รหััส	96414

	 	 	 -	 วิิชาเอกวิิทยาการข้อมูล	รหััส	96424

	 	 	 -	 วิิชาเอกเทค์โนีโลยีสารสนีเทศและการสื�อสาร	รหััส	96434
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สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์ ร์หััส 10 รับผิิดชอบการเปิดสอนชุดวิิชาในหมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไปให้แก่นักศึกษา

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

การเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นอย้่ตลอดเวิลา สามารถดำารงอย้่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิิภาพื่ มีควิามรับผิิดชอบ 

ต่อส่วินรวิม รวิมทั�งมีควิามตระหนักในคุณค่าของวัิฒนธิรรม ควิบค่้ไปกับการพัื่ฒนาจิำตใจำและควิามเป็นอย้่ สาขาวิิชา

ศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรในหลักส้ตรต่าง ๆ ดังนี�

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

  เน้นการให้ควิามร้้เกี�ยวิกับการจัำดการสารสนเทศด้วิยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรสารสนเทศและ 

ผ้้ิสนใจำทั�วิไป เพ่ื่�อให้สามารถปฏิิบัติงานในองค์การสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ศ้นย์เอกสาร ศ้นย์สารสนเทศ 

ศ้นย์ข้อม้ล หน่วิยทะเบียนและสถิติ ตลอดจำนหน่วิยงานและสำานักงานทุกแห่งที�ใช้สารสนเทศประกอบการวิินิจำฉััยสั�งการ

ทั�งในภาครัฐและเอกชน เปิดสอน 4 กลุ่มวิิชา ดังนี�

  (1) กลุ่มวิิชางานห้องสมุด รหัส 1

  (2) กลุ่มวิิชางานศ้นย์ส่�อการศึกษาและแหล่งเรียนร้้ รหัส 2

  (3) กลุ่มวิิชางานสำานักงาน รหัส 3

  (4) กลุ่มวิิชางานสารสนเทศการท่องเที�ยวิและศิลปวัิฒนธิรรม รหัส 4

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

  (เปิดรับนักศึกษาเฉัพื่าะ ภาคต้้น เท่านั�น)

  เน้นการให้ควิามร้้ ควิามสามารถ เพิื่�มมาตรฐานวิิชาชีพื่และทักษะที�จำำาเป็นในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉัพื่าะ 

ภาษาอังกฤษ ซึ่ึ�งเป็นภาษาสากลของโลก สามารถผิลิตบัณฑิิตให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจำในเน่�อหาสาระ พัื่ฒนาศักยภาพื่ 

ของบุคคลให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจำนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้ิา วิิจัำยในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

และเป็นผ้้ิมีคุณธิรรมจำริยธิรรมในวิิชาชีพื่การใช้ภาษาอังกฤษ

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

  เน้นการเผิยแพื่ร่ควิามร้้เกี�ยวิกับสังคมและวัิฒนธิรรมทุกแง่มุม ในลักษณะสหวิิทยาการ ส่งเสริมและกระตุ้นให้มี 

การค้นคว้ิาและวิิจัำยด้านไทยคดีศึกษา ตลอดจำนผิลิตบุคลากรที�มีควิามสามารถในการวิิเคราะห์และวิิจำารณ์สังคมและ

วัิฒนธิรรมไทยอย่างมีเหตุผิล 

4.  หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอัาชีพ ร์หััส 10111

  เน้นการใหค้วิามร้ค้วิามเข้าใจำในการฟััง พ้ื่ด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ เพ่ื่�อเปน็พ่ื่�นฐานในการศกึษาหาควิามร้้ 

และการประกอบอาชีพื่ แบ่งเป็น 10 กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะ ดังนี�

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

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

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

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

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

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

  เน้นควิามร้้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละภาษา ตามวัิตถุประสงค์ของหมวิด

วิิชาศึกษาทั�วิไปในหลักส้ตรระดับปริญญาตรีซึึ่�งสามารถเทียบโอนหน่วิยกิตเข้าส่้การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้

6.  หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชางานสาร์สนเทศิ ร์หััส 10451 หัลักสูตร์ปร์ับัปร์ุง พ.ศิ. 2565 

  เน้นใหผ้้้ิเรียนมคีวิามร้ค้วิามสามารถในการจำดัการสารสนเทศและปฏิิบัติงานดา้นสารสนเทศในหนว่ิยงานและ

องค์การต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิิภาพื่และสนองตอบต่อควิามต้องการของผ้้ิเรียนในยุคสังคมปัจำจุำบัน

  แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิิชาดังนี�

 (1) กลุ่มวิิชางานห้องสมุด รหัส 1

 (2) กลุ่มวิิชางานศ้นย์ส่�อการศึกษาและแหล่งเรียนร้้ รหัส 2

 (3) กลุ่มวิิชางานสำานักงาน รหัส 3

 (4) กลุ่มวิิชางานสารสนเทศการท่องเที�ยวิและศิลปวัิฒนธิรรม รหัส 4

7.  หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์ภาษาจีีนเพ่�อัการ์ส่�อัสาร์ ร์หััส 10713

8.  หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาเขมร์ ร์หััส 10811

9.  หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาไทย ร์หััส 10011

 10. หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาสังคมและวิัฒนธร์ร์มไทย ร์หััส 10021

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์มีวิัตถุุปร์ะสงค์ ดีังนี�

1. เพ่ื่�อให้ควิามร้้ทางด้านศิลปศาสตร์แก่บุคลากรที�ประสงค์จำะพัื่ฒนาวิิชาชีพื่ของตนเองอย่างกว้ิางขวิางยิ�งขึ�น

2. เพ่ื่�อผิลิตบัณฑิิตในแขนงวิิชาที�ให้บริการและอำานวิยประโยชน์แก่สังคมในด้านต่าง ๆ

3. เพ่ื่�อให้บริการทางวิิชาการแก่สาขาวิิชาต่าง ๆ ของมหาวิิทยาลัย

4. เพ่ื่�อบ้รณาการวิิชาการด้านต่าง ๆ และนำามาประยุกต์ให้เหมาะสมแก่บุคคลแต่ละอาชีพื่

ผูู้�ที�สำาเร์็จีการ์ศึิกษาในสาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์ สามารถประกอบอาชีพื่ในองค์การสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 

เช่น ห้องสมุด ศ้นย์เอกสาร ศ้นย์สารสนเทศ ศ้นย์ข้อม้ล และหน่วิยทะเบียนและสถิติ เป็นนักวิิชาการด้านศิลปวัิฒนธิรรม 

การประชาสัมพัื่นธ์ิ ส่�อสารมวิลชน การวิิจัำยทางไทยคดีศึกษา และสามารถนำาควิามร้้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ไปประยุกต์ในอาชีพื่คร้ อาจำารย์ นักวิิชาการ นักกฎหมาย นักธิุรกิจำ พื่นักงานโรงแรม มัคคุเทศก์ เจ้ำาหน้าที�สำานักงาน 

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

 คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต

แขนงวิิชาสาร์สนเทศิศิาสตร์์  ร์หััส 10454 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

ช่�อัปร์ิญญา ช่�อัย่อั

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

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์

ร์หััส 10

แขนงวิิชาสาร์สนเทศิศิาสตร์์

ร์หััส 10454

เปิดสอน 4 กลุ่มวิิชา* ดังนี�
   1) กลุ่มวิิชางานห้องสมุด รหัส 1

   2) กลุ่มวิิชางานศ้นย์ส่�อการศึกษาและ

       แหล่งเรียนร้้ รหัส 2

   3) กลุ่มวิิชางานสำานักงาน รหัส 3

   4) กลุ่มวิิชางานสารสนเทศการท่องเที�ยวิ

       และศิลปวัิฒนธิรรม รหัส 4

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

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

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

3. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) หร่อเทียบเท่า หัร์อ่ั 

4. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่เทคนิค (ปวิท.) หัร์่อั

    ประกาศนยีบัตรวิิชาชพีื่ชั�นส้ง (ปวิส.) หร่ออนปุรญิญา หร่อปรญิญา

    ชั�นใดชั�นหนึ�งหร่อเทียบเท่า จำากสถาบันอุดมศึกษา

    ที�สภามหาวิิทยาลัยนั�น ๆ รับรอง

นัักศึึกษาท่ี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2565 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2572

มีหาวิิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 20-32

สมัีครัภาคต้้นั ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 61-66

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 71-76

*ผู้้้สมัีครัต้้องกรัอกชืี�อและรัหัสกลุ่มีวิิชีา

ท่ี่�ต้้องการัศึึกษาลงในัใบสมัีครัฯ (มีสธ.1)

ข้้อ 19.3 และข้้อ 19.4 ให้ครับถ้้วินั

มิีฉะนัั�นัการัสมัีครัข้องท่ี่านัจะไม่ีสมีบ้รัณ์์
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร 

แขนงวิิชาสาร์สนเทศิศิาสตร์์  ร์หััส 10454 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

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

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 2 ชุีดวิิชีา ( 12 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 20 ชุีดวิิชีา  (120 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง) 

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

- บัังคับั   1   ชุุดวิิชุา

10151 ไทยศึกษา

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

กลุ�มวิิชุาภาษา

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

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

กลุ�มวิิชุาสัังคมศาสัต้ร์ี

10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัต้ร์ี

10103 ทักษะชีวิิต 10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัต้ร์ีและคณิิต้ศาสัต้ร์ี

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต้)

      วิิชุาแกน   9   ชุุดวิิชุา

- บัังคับั   8   ชุุดวิิชุา

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13313  การบริการและเผิยแพื่ร่ 13401 ประสบการณ์วิิชาชีพื่

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์(1)

13203  การวิิจัำยและการปฏิิบัติงาน 13314  การจัำดการองค์การสารสนเทศ 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและ

สารสนเทศอิงหลักฐาน 13315  การสงวินรักษาสารสนเทศ  วิิทยาการข้อม้ล 

เชิงประจัำกษ์ ดิจิำทัล

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

 และนักศึกษาจำะต้องเตรียมควิามพื่ร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วิยการทบทวินเน่�อหาชุดวิิชาที�ได้ศึกษามาตลอดหลักส้ตร

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

      11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุิรกิจำ 11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11313 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�องาน

11302 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการ  เจ้ำาหน้าที�สำานักงาน สารสนเทศ

         ท่องเที�ยวิ 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับ

          ผ้้ิใช้เทคโนโลยีดิจิำทัล 

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

1) กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
 - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการ 13312  การวิิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

 ทรัพื่ยากรสารสนเทศ มนุษยศาสตร์และวิิทยาศาสตร์      

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13411 การจัำดการสารสนเทศ 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

               ลักษณะพิื่เศษ  ในงานสารสนเทศ 

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

13416  พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 26403  แหล่งวิิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

ในงานสารสนเทศ เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13311  การพัื่ฒนาและการจัำดการ 20303  จิำตวิิทยาและวิิทยาการ 26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อการ

ทรัพื่ยากรสารสนเทศ การเรียนร้้  เรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
- บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13321 การส่�อสารธุิรกิจำในยุคดิจิำทัล  13421 การจัำดการงานสำานักงาน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

32210 องค์การและการจัำดการ 32342 ภาวิะผ้้ินำาและพื่ฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์ิการจัำดการ

และการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ ทรัพื่ยากรมนุษย์และองค์การ

แห่งการเรียนร้้

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

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

ในงานสารสนเทศ ท่องเที�ยวิและอุตสาหกรรม

 ท่องเที�ยวิ

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

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

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบตัร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

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

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

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

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง) 

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

 -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 10121  อารยธิรรมมนุษย์ 10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151  ไทยศึกษา

    และสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

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

     10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

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

วิิชุาแกน   6   ชุุดวิิชุา

- บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13401 ประสบการณ์วิิชาชีพื่ 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและ

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์(1)  วิิทยาการข้อม้ล 

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

11313 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�องาน 13203 การวิิจัำยและการปฏิิบัติงาน 13313 การบริการและเผิยแพื่ร่

สารสนเทศ           สารสนเทศอิงหลักฐาน           สารสนเทศ

เชิงประจัำกษ์ 13314  การจัำดการองค์การสารสนเทศ

13315  การสงวินรักษาสารสนเทศดิจิำทัล 

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

1) กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
 - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการ 13312  การวิิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

 ทรัพื่ยากรสารสนเทศ มนุษยศาสตร์และวิิทยาศาสตร์      

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13411 การจัำดการสารสนเทศ 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

               ลักษณะพิื่เศษ  ในงานสารสนเทศ 

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

 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 26403  แหล่งวิิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

ในงานสารสนเทศ เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13311  การพัื่ฒนาและการจัำดการ 20303  จิำตวิิทยาและวิิทยาการ 26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อการ

ทรัพื่ยากรสารสนเทศ การเรียนร้้  เรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
- บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 13321 การส่�อสารธุิรกิจำในยุคดิจิำทัล  13421 การจัำดการงานสำานักงาน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

32210 องค์การและการจัำดการ 32342 ภาวิะผ้้ินำาและพื่ฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์ิการจัำดการ

และการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ ทรัพื่ยากรมนุษย์และองค์การ

แห่งการเรียนร้้

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

 และนักศึกษาจำะต้องเตรียมควิามพื่ร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วิยการทบทวินเน่�อหาชุดวิิชาที�ได้ศึกษามาตลอดหลักส้ตร 

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

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

    ในงานสารสนเทศ  ท่องเที�ยวิและอุตสาหกรรม

      ท่องเที�ยวิ

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12310  วิิถีไทย 12313 ท้องถิ�นไทย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบตัร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

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

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

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

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

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

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

- บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

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

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

วิิชุาแกน   6   ชุุดวิิชุา

- บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13401 ประสบการณ์วิิชาชีพื่ 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและ

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์(1)  วิิทยาการข้อม้ล

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

11313 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�องาน 13203 การวิิจัำยและการปฏิิบัติงาน 13313 การบริการและเผิยแพื่ร่

สารสนเทศ           สารสนเทศอิงหลักฐาน           สารสนเทศ

เชิงประจัำกษ์ 13314  การจัำดการองค์การสารสนเทศ

13315  การสงวินรักษาสารสนเทศดิจิำทัล 

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

1) กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
 - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการ 13312  การวิิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

 ทรัพื่ยากรสารสนเทศ มนุษยศาสตร์และวิิทยาศาสตร์      

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13411 การจัำดการสารสนเทศ 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

               ลักษณะพิื่เศษ  ในงานสารสนเทศ 

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

13416  พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 26403  แหล่งวิิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

ในงานสารสนเทศ เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13311  การพัื่ฒนาและการจัำดการ 20303  จิำตวิิทยาและวิิทยาการ 26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อการ

ทรัพื่ยากรสารสนเทศ การเรียนร้้  เรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
- บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13321 การส่�อสารธุิรกิจำในยุคดิจิำทัล  13421 การจัำดการงานสำานักงาน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

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

 และนักศึกษาจำะต้องเตรียมควิามพื่ร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วิยการทบทวินเน่�อหาชุดวิิชาที�ได้ศึกษามาตลอดหลักส้ตร

 รวิมทั�งฝึึกฝึนการใช้คอมพิื่วิเตอร์และอินเทอร์เน็ต
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      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      32210 องค์การและการจัำดการ 32342 ภาวิะผ้้ินำาและพื่ฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์ิการจัำดการ

     และการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ    ทรัพื่ยากรมนุษย์และองค์การ

      แห่งการเรียนร้้

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

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

    ในงานสารสนเทศ  ท่องเที�ยวิและอุตสาหกรรม

      ท่องเที�ยวิ

      -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12310  วิิถีไทย 12313 ท้องถิ�นไทย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบตัร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

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

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

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

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

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

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

10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

วิิชุาแกน   6   ชุุดวิิชุา

- บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13401 ประสบการณ์วิิชาชีพื่ 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและ

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  วิิทยาการข้อม้ล

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

11313 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�องาน 13203 การวิิจัำยและการปฏิิบัติงาน 13313 การบริการและเผิยแพื่ร่

สารสนเทศ           สารสนเทศอิงหลักฐาน           สารสนเทศ

เชิงประจัำกษ์ 13314  การจัำดการองค์การสารสนเทศ

13315  การสงวินรักษาสารสนเทศดิจิำทัล 

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

1) กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
 - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการ 13312  การวิิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

 ทรัพื่ยากรสารสนเทศ มนุษยศาสตร์และวิิทยาศาสตร์      

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13411 การจัำดการสารสนเทศ 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

               ลักษณะพิื่เศษ  ในงานสารสนเทศ 

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

 13416  พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 26403  แหล่งวิิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

ในงานสารสนเทศ เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13311  การพัื่ฒนาและการจัำดการ 20303  จิำตวิิทยาและวิิทยาการ 26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อการ

ทรัพื่ยากรสารสนเทศ การเรียนร้้  เรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
- บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13321 การส่�อสารธุิรกิจำในยุคดิจิำทัล  13421 การจัำดการงานสำานักงาน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

32210 องค์การและการจัำดการ 32342 ภาวิะผ้้ินำาและพื่ฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์ิการจัำดการ

และการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ ทรัพื่ยากรมนุษย์และองค์การ

แห่งการเรียนร้้

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

 และนักศึกษาจำะต้องเตรียมควิามพื่ร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วิยการทบทวินเน่�อหาชุดวิิชาที�ได้ศึกษามาตลอดหลักส้ตร

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

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

    ในงานสารสนเทศ  ท่องเที�ยวิและอุตสาหกรรม

      ท่องเที�ยวิ

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12310  วิิถีไทย 12313 ท้องถิ�นไทย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

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

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

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

	 สำ�ร็สำนเทีศึและก�ร็สำื�อสำ�ร็	

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

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

 10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

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

วิิชุาแกน   6   ชุุดวิิชุา

- บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13401 ประสบการณ์วิิชาชีพื่ 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและ

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์(1)  วิิทยาการข้อม้ล

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

11313 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�องาน 13203 การวิิจัำยและการปฏิิบัติงาน 13313 การบริการและเผิยแพื่ร่

สารสนเทศ           สารสนเทศอิงหลักฐาน           สารสนเทศ

เชิงประจัำกษ์ 13314  การจัำดการองค์การสารสนเทศ

13315  การสงวินรักษาสารสนเทศดิจิำทัล 

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

1) กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
 - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการ 13312  การวิิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

 ทรัพื่ยากรสารสนเทศ มนุษยศาสตร์และวิิทยาศาสตร์      

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13411 การจัำดการสารสนเทศ 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

               ลักษณะพิื่เศษ  ในงานสารสนเทศ 

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

 13416  พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 26403  แหล่งวิิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

ในงานสารสนเทศ เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13311  การพัื่ฒนาและการจัำดการ 20303  จิำตวิิทยาและวิิทยาการ 26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อการ

ทรัพื่ยากรสารสนเทศ การเรียนร้้  เรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
- บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13321 การส่�อสารธุิรกิจำในยุคดิจิำทัล  13421 การจัำดการงานสำานักงาน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

32210 องค์การและการจัำดการ 32342 ภาวิะผ้้ินำาและพื่ฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์ิการจัำดการทรัพื่ยากรมนุษย์

และการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ และองค์การแห่งการเรียนร้้

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

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

ในงานสารสนเทศ ท่องเที�ยวิและอุตสาหกรรม

 ท่องเที�ยวิ

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

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

 และนักศึกษาจำะต้องเตรียมควิามพื่ร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วิยการทบทวินเน่�อหาชุดวิิชาที�ได้ศึกษามาตลอดหลักส้ตร 

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

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบตัร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

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

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

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

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

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปี)

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

10151  ไทยศึกษา
ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

วิิชุาแกน   6   ชุุดวิิชุา
- บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา
13201  สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13401 ประสบการณ์วิิชาชีพื่ 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและ
13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  วิิทยาการข้อม้ล

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

 และนักศึกษาจำะต้องเตรียมควิามพื่ร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วิยการทบทวินเน่�อหาชุดวิิชาที�ได้ศึกษามาตลอดหลักส้ตร

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

11313 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�องาน 13203 การวิิจัำยและการปฏิิบัติงาน 13313 การบริการและเผิยแพื่ร่

สารสนเทศ           สารสนเทศอิงหลักฐาน           สารสนเทศ

เชิงประจัำกษ์ 13314  การจัำดการองค์การสารสนเทศ

13315  การสงวินรักษาสารสนเทศดิจิำทัล 

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

1) กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
 - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการ 13312  การวิิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

 ทรัพื่ยากรสารสนเทศ มนุษยศาสตร์และวิิทยาศาสตร์      

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13411 การจัำดการสารสนเทศ 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

               ลักษณะพิื่เศษ  ในงานสารสนเทศ 

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

13416  พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 26403  แหล่งวิิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

ในงานสารสนเทศ เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13311  การพัื่ฒนาและการจัำดการ 20303  จิำตวิิทยาและวิิทยาการ 26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อการ

ทรัพื่ยากรสารสนเทศ การเรียนร้้  เรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
- บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13321 การส่�อสารธุิรกิจำในยุคดิจิำทัล  13421 การจัำดการงานสำานักงาน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

32210 องค์การและการจัำดการ 32342 ภาวิะผ้้ินำาและพื่ฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์ิการจัำดการ

และการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ ทรัพื่ยากรมนุษย์และองค์การ

แห่งการเรียนร้้

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

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

ในงานสารสนเทศ ท่องเที�ยวิและอุตสาหกรรม

 ท่องเที�ยวิ

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

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

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตรหร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

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

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

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

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

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

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต

แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ  ร์หััส 10614 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565  

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

 (เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้นั เท่ี่านัั�นั)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์

ร์หััส 10

แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ

ร์หััส 10614

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

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

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

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

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 34-37

        ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 66     

นัักศึึกษาท่ี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2565 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2572 

มีหาวิิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

ผู้้้สมัีครัเข้้าศึึกษาแข้นังวิิชีาภาษาอังกฤษ 

ทุี่กคนัต้้องกรัอก email address ข้อง

ต้นัเองลงในัใบสมีัครัฯ (มีสธ.1) ข้้อ 16.1 

ด้วิยต้ัวิบรัรัจงและชีัดเจนั เพื�อใช้ีติ้ดต้่อในั

การัเร่ัยนัด้วิยรัะบบ e-Learning
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต

แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ  ร์หััส 10614 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

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

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 17 ชุีดวิิชีา (102 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 23 ชุีดวิิชีา (138 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 4 ปี)

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

- บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร 10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

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

กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัต้ร์ี

10103 ทักษะชีวิิต 10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

กลุ�มวิิชุาสัังคมศาสัต้ร์ี

10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 17 ชุีดวิิชีา (102 หน่ัวิยกิต้)

วิิชุาแกน   4   ชุุดวิิชุา

10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 14212 ไวิยากรณ์ภาษาอังกฤษ 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1(1)

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

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิิชาที�มีการฝึึกปฏิิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ นักศึกษาต้องรับผิิดชอบในการเข้าลงทะเบียนเรียนออนไลน์

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

 ลงที่ะเบ่ยนัเพิ�มีชุีดวิิชีา

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

- บัังคับั   10   ชุุดวิิชุา

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

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

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

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

14424  วิรรณคดีโลก(1) 

- และเลือก   3   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

11301  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุิรกิจำ  11305  ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11308  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการเกษตร

11302  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการท่องเที�ยวิ   ผ้้ิใช้เทคโนโลยีดิจิำทัล 11311  ภาษาอังกฤษสำาหรับคร้สอนภาษา

11303  ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11306  ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11312  ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพื่

   พื่นักงานโรงแรม  บุคลากรสาธิารณสุข ในประชาคมอาเซีึ่ยน(1)

11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11307 ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง

เจ้ำาหน้าที�สำานักงาน

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

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

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ (1) เป็นชุดวิิชาที�มีการฝึึกปฏิิบัติทางด้านภาษาและเกบ็คะแนนทางระบบออนไลน ์นักศึกษาต้องรับผิิดชอบในการเข้าลงทะเบียนเรียนออนไลน์

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

 ลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัเพิ�มีชุีดวิิชีา

  ทัี่�งน่ั�ให้นัักศึึกษาลงที่ะเบ่ยนัเข้้ารัะบบทัี่นัท่ี่ในัวัินัเปิิดภาคการัศึึกษา โดยไม่ีจำาเป็ินัต้้องรัอให้ได้รัับวัิสดุการัศึึกษาก่อนั
(2)  นักศึกษาต้องเรียนชุดวิิชา 14318 หลักการแปล ก่อนจึำงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ได้
(3) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น
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2. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปร็ิญญ�	หร็ือปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ทีุกสำ�ข�วิช�

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 17 ชุีดวิิชีา (102 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั   1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 19 ชุีดวิิชีา (114 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

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

10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 17 ชุีดวิิชีา (102 หน่ัวิยกิต้)

วิิชุาแกน   4   ชุุดวิิชุา

10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 14212 ไวิยากรณ์ภาษาอังกฤษ 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1(1)

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

วิิชุาเฉพาะด้าน   13   ชุุดวิิชุา

- บัังคับั   10   ชุุดวิิชุา

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

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

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

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

14424  วิรรณคดีโลก(1) 

- และเลือก   3   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

11301  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุิรกิจำ  11305  ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11308  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการเกษตร

11302  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการท่องเที�ยวิ   ผ้้ิใช้เทคโนโลยีดิจิำทัล 11311  ภาษาอังกฤษสำาหรับคร้สอนภาษา

11303  ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11306  ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11312  ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพื่

  พื่นักงานโรงแรม  บุคลากรสาธิารณสุข ในประชาคมอาเซีึ่ยน(1)

11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11307 ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง

เจ้ำาหน้าที�สำานักงาน

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิิชาที�มีการฝึึกปฏิิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ นักศึกษาต้องรับผิิดชอบในการเข้าลงทะเบียนเรียนออนไลน์

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

ลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัเพิ�มีชุีดวิิชีา

 ทัี่�งน่ั�ให้นัักศึึกษาลงที่ะเบ่ยนัเข้้ารัะบบทัี่นัท่ี่ในัวัินัเปิิดภาคการัศึึกษา โดยไม่ีจำาเป็ินัต้้องรัอให้ได้รัับวัิสดุการัศึึกษาก่อนั
(2)  นักศึกษาต้องเรียนชุดวิิชา 14318 หลักการแปล ก่อนจึำงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ได้
(3) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น
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แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)
สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

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

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต

แขนงวิิชาไทยคดีีศึิกษา  ร์หััส 10224 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

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

 

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  

ร์หััส 10

แขนงวิิชาไทยคดีศีิึกษา  

ร์หััส 10224

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

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

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

3. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

4. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่เทคนิค (ปวิท.) หร่อ

 เทียบเท่าทุกสาขาวิิชา หัร์่อั

5. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) หร่อ

 เทียบเท่าทุกสาขาวิิชา หัร์่อั

6. สำาเร็จำการศึกษาอนุปริญญา หร่อปริญญาชั�นใดชั�นหนึ�งหร่อ

 เทียบเท่าทกุสาขาวิิชา จำากสถาบนัอุดมศึกษาที�สภามหาวิิทยาลยั

 นั�น ๆ รับรอง

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 39-44

สมัีครัภาคต้้นั ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 67-68 

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 76-77

นัักศึึกษาท่ี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2565 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2572 

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

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต

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

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

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

- บัังคับั   2   ชุุดวิิชุา

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

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

กลุ�มวิิชุาภาษา

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

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

กลุ�มวิิชุาสัังคมศาสัต้ร์ี

10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัต้ร์ี

10103 ทักษะชีวิิต 10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

10201 ประวัิติศาสตร์ไทย 10202 การอ่านภาษาไทย 11111 สังคมและวัิฒนธิรรมไทย

วิิชุาเฉพาะด้าน   12   ชุุดวิิชุา

- บัังคับั   11   ชุุดวิิชุา

12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12312 ประวัิติศาสตร์การเม่องและ 12407 แนวิคิดไทย

12306 วิรรณคดีไทย เศรษฐกิจำไทย 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(1)

12310 วิิถีไทย 12313 ท้องถิ�นไทย 12410 ลักษณะภาษาไทย

12311 โลกทัศน์ไทย 12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ 12411 ภาษาถิ�นและวิรรณกรรม

 ท้องถิ�นไทย

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาจำะต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น
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 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12303 สังคมไทย 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

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

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจำัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

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

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

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

 2.1 ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

    - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

    10121 อารยธิรรมมนุษย์              10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151 ไทยศึกษา

                                                                   และสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

   - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

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

 10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

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

- บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์            10151 ไทยศึกษา

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

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

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

วิิชุาแกน   1   ชุุดวิิชุา

10201 ประวัิติศาสตร์ไทย

วิิชุาเฉพาะด้าน   9   ชุุดวิิชุา   

- บัังคับั   8   ชุุดวิิชุา

12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12312 ประวัิติศาสตร์การเม่อง 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(1)

12306 วิรรณคดีไทย และเศรษฐกิจำไทย 12411 ภาษาถิ�นและวิรรณกรรม

12310 วิิถีไทย 12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ ท้องถิ�นไทย

12311 โลกทัศน์ไทย

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

12407 แนวิคิดไทย 12410 ลักษณะภาษาไทย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

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

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

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

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

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

3.1 ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์      10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี     10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

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

    10121 อารยธิรรมมนุษย์         10131 สังคมมนุษย์         10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ  10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

วิิชุาแกน   1   ชุุดวิิชุา

10201 ประวัิติศาสตร์ไทย

วิิชุาเฉพาะด้าน   9   ชุุดวิิชุา   

- บัังคับั   8   ชุุดวิิชุา

12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12312 ประวัิติศาสตร์การเม่อง 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(1)

12306 วิรรณคดีไทย และเศรษฐกิจำไทย 12411 ภาษาถิ�นและวิรรณกรรม

12310 วิิถีไทย 12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ ท้องถิ�นไทย

12311 โลกทัศน์ไทย

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

12407 แนวิคิดไทย 12410 ลักษณะภาษาไทย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

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

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาจำะต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น
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แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224)
สาขาวิชาศึลปศึาสตร์ (10)โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

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

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปี)

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

10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

วิิชุาแกน   1   ชุุดวิิชุา

10201 ประวัิติศาสตร์ไทย

วิิชุาเฉพาะด้าน   9   ชุุดวิิชุา   

- บัังคับั   8   ชุุดวิิชุา

12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12312 ประวัิติศาสตร์การเม่อง 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(1)

12306 วิรรณคดีไทย และเศรษฐกิจำไทย 12411 ภาษาถิ�นและวิรรณกรรม

12310 วิิถีไทย 12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ ท้องถิ�นไทย

12311 โลกทัศน์ไทย

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

12407 แนวิคิดไทย 12410 ลักษณะภาษาไทย

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาจำะต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

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

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพ
าะอัาชีพ

 (10111)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

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

2)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะกฎหมาย   รหัส  1 7) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะคอมพิื่วิเตอร์   รหัส  6

3)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะธุิรกิจำ   รหัส  2 8) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการสาธิารณสุข   รหัส  7

4)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการโรงแรม   รหัส  3 9) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะช่าง   รหัส  8

5)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะงานสำานักงาน   รหัส  4 10) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการเกษตร   รหัส  9

ช่�อัปร์ะกาศินียบััตร์

ช่�อัปร์ะกาศินียบััตร์ ช่�อัย่อั

 1) ประกาศนียบัตรวิิชาภาษาอังกฤษเฉัพื่าะอาชีพื่ (คร้)

  Certificate in English for Specific Careers (Teaching)

ป.ออ. (คร้)

Cert. in ESC (Teaching)

 2) ประกาศนียบัตรวิิชาภาษาอังกฤษเฉัพื่าะอาชีพื่ (กฎหมาย)

  Certificate in English for Specific Careers (Law)

ป.ออ. (กฎหมาย)

Cert. in ESC (Law)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  

ร์หััส 10

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอัาชีพ

ร์หััส 10111

   เปิิดสอนั 10 กลุ่มีวิิชีาเฉพาะ* ดังน่ั�

 1) คร้ั  รัหัส  A

 2) กฎหมีาย  รัหัส  1

 3) ธุรักิจ  รัหัส  2

 4) การัโรังแรัมี  รัหัส  3

 5) งานัสำานัักงานั  รัหัส  4

 6) การัท่ี่องเท่ี่�ยวิ  รัหัส  5

 7) คอมีพิวิเต้อร์ั  รัหัส  6

 8) การัสาธารัณ์สุข้  รัหัส  7

 9) ช่ีาง  รัหัส  8

  10) การัเกษต้รั  รัหัส  9

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

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง และประกอบอาชีพื่มาแล้วิ 

 ไม่ีน้ัอยกวิา่ 5 ปีิ หลังสำาเร็จำการศึกษา นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีต้ำ�ากว่ิา 25 ปีิ  

 บริับ้รัณ์์ นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร์่อั

3. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

4. สำาเร็จำการศึกษาอนุปริญญาหร่อเทียบเท่า หร่อปริญญาชั�นใด        

 ชั�นหนึ�งหร่อเทียบเท่า จำากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิิทยาลัย 

 รับรอง

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 47

สมัีครัภาคต้้นั ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 68

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 79

*ผูู้�สมััครต�องกรอกช่ืื่อและรหัสกล่�มัวิชิื่าเฉพาะ

ที่ต�องการศึกษาลงในใบสมััครฯ (มัสธ.1)

ข้�อ 19.3 และข้�อ 19.4 ให�ครบถ้�วิน

มิัฉะนั�นการสมััครข้องท�านจะไมั�สมับูรณ์
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพ
าะอัาชีพ

 (10111)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอัาชีพ  ร์หััส 10111
เปิดสอน 10 กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะ

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

2) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะกฎหมีาย   รหัส 1 7) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะคอมีพิวิเต้อร์ั   รหัส 6

3) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะธุรักิจ   รหัส 2 8) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการัสาธารัณ์สุข้   รหัส 7

4) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการัโรังแรัมี   รหัส 3 9) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะช่ีาง   รหัส 8

5) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะงานัสำานัักงานั   รหัส 4 10) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการัเกษต้รั   รหัส 9

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 1 ปี)

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

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต้)

- บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 10172  การอ่านภาษาอังกฤษ 10173  การเขียนภาษาอังกฤษ

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา แยกต้ามกลุ�มวิิชุาเฉพาะ ดังนี�

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

11311  ภาษาอังกฤษสำาหรับคร้สอนภาษา 11302  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการท่องเที�ยวิ

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

41401  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 11305  ภาษาอังกฤษสำาหรับผ้้ิใช้คอมพิื่วิเตอร์

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

11301  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุิรกิจำ  11306  ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสาธิารณสุข

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

11303  ภาษาอังกฤษสำาหรับพื่นักงานโรงแรม 11307  ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง

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

11304  ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้ำาหน้าที�สำานักงาน 11308  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการเกษตร

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

 ระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรียนได้
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาศึิกษาทั�วิไป  ร์หััส 10511  

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

Certificate in General Education Cert. in General Education

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  

ร์หััส 10

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาศึิกษาทั�วิไป

ร์หััส 10511

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

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง และประกอบอาชีพื่มาแล้วิ 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หลังสำาเร็จำการศึกษา นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง โดยม่ีอายุไมี่ต้ำ�ากวิ่า 25 ปีิ  

 บริับ้รัณ์์ นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร์่อั

3. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

4. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) หร่อเทียบเท่า  

 หัร์่อั 

5. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่เทคนิค (ปวิท.) หร่อ 

 ประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) หร่ออนุปริญญา หร่อ 

 ปริญญาชั�นใดชั�นหนึ�งหร่อเทียบเท่า จำากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที�สภามหาวิิทยาลัยรับรอง

 

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 49

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 68

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

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาศึิกษาทั�วิไป  ร์หััส 10511*

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

 - บัังคับั   1   ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

 -  และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 10103 ทักษะชีวิิต 10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

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

 10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก  10164 สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน 

 10131  สังคมมนุษย์ 10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

หัมายเหัตุ * หลักส้ต้รัปิรัะกาศึน่ัยบัต้รัวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชางานสาร์สนเทศิ  ร์หััส 10451 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565  

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

(เปิิดรัับนัักศึึกษา ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  

ร์หััส 10

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชางานสาร์สนเทศิ

ร์หััส 10451

 เปิิดสอนั  4  กลุ่มีวิิชีา* ดังน่ั�

 1) กลุ่มีวิิชีางานัห้องสมุีด รัหัส  1

 2) กลุ่มีวิิชีางานัศ้ึนัย์สื�อการัศึึกษาและ

  แหล่งเร่ัยนัร้้ั รัหัส  2

 3) กลุ่มีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส  3

 4) กลุ่มีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัท่ี่องเท่ี่�ยวิและ

  ศิึลปิวัิฒินัธรัรัมี รัหัส  4

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

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง และประกอบอาชีพื่มาแล้วิ 

 ไม่ีน้ัอยกวิา่ 5 ปีิ หลังสำาเร็จำการศึกษา นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีต้ำ�ากว่ิา 25 ปีิ  

 บริับ้รัณ์์ นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร์่อั

3. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

4. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) หร่อเทียบเท่า  

 หัร์่อั 

5. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่เทคนิค (ปวิท.) หร่อ 

 ประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) หร่ออนุปริญญา หร่อ 

 ปริญญาชั�นใดชั�นหนึ�งหร่อเทียบเท่า จำากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที�สภามหาวิิทยาลัยรับรอง

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 51-52

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 69

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 80-81

*ผูู้�สมััครต�องกรอกช่ืื่อและรหัสกล่�มัวิชิื่า

ที่ต�องการศึกษาลงในใบสมััครฯ (มัสธ.1)

ข้�อ 19.3 และข้�อ 19.4 ให�ครบถ้�วิน

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

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชางานสาร์สนเทศิ  ร์หััส 10451 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565  

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

1) กลุ่มีวิิชีางานัห้องสมุีด รัหัส 1

- บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัล 13313 การบริการและเผิยแพื่ร่ 

และวิิทยาการข้อม้ล สารสนเทศ

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13202 การส่�อสารในงาน 13314 การจัำดการองค์การ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

สารสนเทศ สารสนเทศ มนุษยศาสตร์ และวิิทยาศาสตร์

      13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการ 13315 การสงวินรักษา 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน

                 ทรัพื่ยากรสารสนเทศ สารสนเทศดิจิำทัล ในงานสารสนเทศ

      13312 การวิิเคราะห์สารสนเทศ 13411 การจัำดการสารสนเทศ

          ลักษณะพิื่เศษ

2) กลุ่มีวิิชีางานัศ้ึนัย์สื�อการัศึึกษาและแหล่งเร่ัยนัร้้ั รัหัส 2

- บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัล 27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

และวิิทยาการข้อม้ล

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13311  การพัื่ฒนาและการจัำดการ 13315 การสงวินรักษา 26403 แหล่งวิิทยาการชุมชน

                 ทรัพื่ยากรสารสนเทศ สารสนเทศดิจิำทัล เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

13313 การบริการและเผิยแพื่ร่ 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อ

สารสนเทศ ในงานสารสนเทศ การเรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้

      13314 การจัำดการองค์การ 20303 จิำตวิิทยาและวิิทยาการ ตลอดชีวิิต

                 สารสนเทศ การเรียนร้้

3) กลุ่มีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส 3

- บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัล 13421 การจัำดการงานสำานักงาน 

และวิิทยาการข้อม้ล 
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- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ 13321 การส่�อสารธุิรกิจำใน 32342 ภาวิะผ้้ินำาและพื่ฤติกรรมองค์การ

      13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ           ยุคดิจิำทัล 32452 กลยุทธ์ิการจัำดการ

13315 การสงวินรักษาสารสนเทศ 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน ทรัพื่ยากรมนุษย์และองค์การ     

 ดิจิำทัล 32210 องค์การและการจัำดการ แห่งการเรียนร้้

และการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ 

4) กลุ่มีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัท่ี่องเท่ี่�ยวิและศิึลปิวัิฒินัธรัรัมี รัหัส 4

- บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัล

และวิิทยาการข้อม้ล 

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

12305 ศิลปะกับสังคมไทย 13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน

12310 วิิถีไทย 13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ       ในงานสารสนเทศ

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

 ดิจิำทัล การท่องเที�ยวิและ

 อุตสาหกรรมท่องเที�ยวิ
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ประกาศนียบัตรภาษาจีนีเพื่
�อการสื่�อสื่าร (10713)

สื่าขาวิชาศิลปศาสื่ตร์ (10)

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 54

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 70

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 82

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์ภาษาจีีนเพ่�อัการ์ส่�อัสาร์  ร์หััส 10713  

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

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  

ร์หััส 10

ปร์ะกาศินียบััตร์ภาษาจีีนเพ่�อัการ์ส่�อัสาร์  

ร์หััส 10713

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

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง และประกอบอาชีพื่มาแล้วิ 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หลังสำาเร็จำการศึกษา นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีต้ำ�ากว่ิา 25 ปีิ  

 บริับ้รัณ์์ นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร์่อั         

3. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 หร่อประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) หร่อเทียบเท่า ตามที� 

 กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

4. สำาเร็จำการศึกษาอนุปริญญา หร่อปริญญาชั�นใดชั�นหนึ�งหร่อ 

 เทียบเท่าหร่อส้งกว่ิา จำากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิิทยาลัย 

 รับรอง
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์ภาษาจีีนเพ่�อัการ์ส่�อัสาร์  ร์หััส 10713 

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

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

11006 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการพื่าณิชย์ 11008 ภาษาจีำนเพ่ื่�ออุตสาหกรรมการบริการ

หัมายเหัตุ * เป็นชุดวิิชาจัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร (10811)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาเขมร์  ร์หััส 10811

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

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  

ร์หััส 10

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาเขมร์  

ร์หััส 10811                                                     

            

           

             

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

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง และประกอบอาชีพื่มาแล้วิ 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หลังสำาเร็จำการศึกษา นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีต้ำ�ากว่ิา 25 ปีิ  

 บริับ้รัณ์์ นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร์่อั         

3. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 หร่อประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) หร่อเทียบเท่า ตามที� 

 กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

4. สำาเร็จำการศึกษาอนุปริญญา หร่อปริญญาชั�นใดชั�นหนึ�งหร่อ 

 เทียบเท่าหร่อส้งกว่ิา จำากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิิทยาลัย 

 รับรอง

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 56

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 70

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 82
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาเขมร์  ร์หััส 10811

โคุรงสร�างหลักส้ติร                                                                                                                                         

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

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา                 5     ชุีดวิิชีา     (30 หน่ัวิยกิต้) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 1 ปี)

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

    10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

ข้.  หมีวิดวิิชีาเฉพาะ                                             4     ชุีดวิิชีา     (24 หน่ัวิยกิต้) 

    วิิชุาแกน   1   ชุุดวิิชุา

   11010  พ่ื่�นฐานสังคมและวัิฒนธิรรมเขมร

    วิิชุาเฉพาะด้าน   3   ชุุดวิิชุา

    11011  การอ่านและการเขียนภาษาเขมร    11012  ภาษาเขมรเชิงธุิรกิจำ      11013  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการท่องเที�ยวิ

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (10011)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาไทย  ร์หััส 10011

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

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  

ร์หััส 10

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาไทย

ร์หััส 10011                                                   

            

           

             

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

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง และประกอบอาชีพื่มาแล้วิ 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หลังสำาเร็จำการศึกษา นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีต้ำ�ากว่ิา 25 ปีิ  

 บริับ้รัณ์์ นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร์่อั         

3. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 หร่อประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) หร่อเทียบเท่า ตามที� 

 กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

4.   สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่เทคนิค (ปวิท.) หร่อ   

 ประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) หร่ออนุปริญญา หร่อ 

 ปริญญาชั�นใดชั�นหนึ�งหร่อเทียบเท่า จำากสถาบันการศึกษา  

 ที�สภามหาวิิทยาลัยรับรอง

      

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 58

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 70

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 82



58 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาไทย  ร์หััส 10011

โคุรงสร�างหลักส้ติร                                                                                                                                          

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

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
 หมีวิดวิิชีาเฉพาะ                                               5    ชุีดวิิชีา    (30  หน่ัวิยกิต้) 

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

10202  การอ่านภาษาไทย 12410  ลักษณะภาษาไทย  ท้องถิ�นไทย

                  

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

นีธร์ร์มไทย (10021)
สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาสังคมและวัิฒนธร์ร์มไทย  ร์หััส 10021

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

Cert. in Thai Social and Cultural 
Studies

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  

ร์หััส 10

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาสังคมและวิัฒนธร์ร์มไทย

ร์หััส 10021                                                  

            

           

             

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

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง และประกอบอาชีพื่มาแล้วิ 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หลังสำาเร็จำการศึกษา นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีต้ำ�ากว่ิา 25 ปีิ  

 บริับ้รัณ์์ นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร์่อั         

3. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 หร่อประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) หร่อเทียบเท่า ตามที� 

 กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

4.   สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่เทคนิค (ปวิท.) หร่อ   

 ประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) หร่ออนุปริญญา หร่อ 

 ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า จำากสถาบันการศึกษาที�สภา 

 มหาวิิทยาลัยรับรอง     

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 60

สมัีครัภาคต้้นั ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 70

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 82
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาสังคมและวัิฒนธร์ร์มไทย  ร์หััส 10021

โคุรงสร�างหลักส้ติร                                                                                                                                          

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

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
 หมีวิดวิิชีาเฉพาะ                                               5    ชุีดวิิชีา    (30  หน่ัวิยกิต้) 

10152 ไทยกับสังคมโลก* 12310 วิิถีไทย      12406  ไทยกับการปรับประเทศ

 11111  สังคมและวัิฒนธิรรมไทย 12311  โลกทัศน์ไทย      ให้ทันสมัย

 

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

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10) สาขาวิิชาศิิลปศิาสติร์ รหัส 10
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึิกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุติ�น  ปีการศึิกษา 2565

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต

แขนงวิิชาสาร์สนเทศิศิาสตร์์ ร์หััส 10454 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

1) กลุ่มีวิิชีางานัห้องสมุีด รัหัส 1

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

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

10151   ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111   ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161   ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162   ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163   ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10131   สังคมมนุษย์

10152   ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์  29 ม.ค. 2566   บ่าย

เสาร์     28 ม.ค. 2566   เช้า

เสาร์     28 ม.ค. 2566   เช้า

เสาร์     28 ม.ค. 2566   เช้า

เสาร์     28 ม.ค. 2566   เช้า

เสาร์     28 ม.ค. 2566   บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2566   เช้า

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

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

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

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

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

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

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
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สต้
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(1

0)

1) กลุ่มีวิิชีางานัห้องสมุีด รัหัส 1 (ต่้อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

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

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

 และการีสืั�อสัารี

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

10151 ไทยศึกษา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13412  แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

     มนุษยศาสตร์และวิิทยาศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

2) กลุ่มีวิิชีางานัศ้ึนัย์สื�อการัศึึกษาและแหล่งเร่ัยนัร้้ั รัหัส 2

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

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

10151 ไทยศึกษา

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10131   สังคมมนุษย์

10152   ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

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

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

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

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

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

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

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

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

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

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

 และการีสืั�อสัารี

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

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

1,100 บาท
1,100 บาท

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

หัมายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเล่อกชุดวิิชาเล่อกเสรไีด้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาตา่ง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิิบัตร หร่อในหลกัส้ตรระดบัประกาศนยีบัตร  

  ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สาขาวิิชาไม่ีอนุัญาต้ให้เล่อกเป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี ศึกษารายละเอียดชุดวิิชาหร่อ 

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

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

                 ทัี่�งน่ั�นัักศึึกษาต้้องต้รัวิจสอบต้ารัางสอบข้องแต่้ละชุีดวิิชีาท่ี่�ลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัไม่ีให้ม่ีวัินัและคาบเวิลาสอบต้รังกันั เนืั�องจากมีหาวิิที่ยาลัย

  ไม่ีอนุัญาต้ให้นัักศึึกษาเข้้าสอบมีากกว่ิา 1 ชุีดวิิชีา ในัวัินัและคาบเวิลาสอบเด่ยวิกันั
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3) กลุ่มีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส 3

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

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

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

1,100 บาท

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

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   บ่าย

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

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

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

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

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์

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

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

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

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

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

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

 และการีสืั�อสัารี

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

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

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

1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) กลุม่ีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัที่่องเที่่�ยวิและศึิลปิวิัฒินัธรัรัมี รัหัส 4

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

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

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

1,100 บาท

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

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   บ่าย

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

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

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121  อารยธิรรมมนุษย์
10131  สังคมมนุษย์
13201  สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

หัมายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเล่อกชุดวิิชาเล่อกเสรไีด้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาตา่ง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิิบัตร หร่อในหลกัส้ตรระดบัประกาศนยีบัตร  

  ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สาขาวิิชาไม่ีอนุัญาต้ให้เล่อกเป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี ศึกษารายละเอียดชุดวิิชาหร่อ 

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

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

                 ทัี่�งน่ั�นัักศึึกษาต้้องต้รัวิจสอบต้ารัางสอบข้องแต่้ละชุีดวิิชีาท่ี่�ลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัไม่ีให้ม่ีวัินัและคาบเวิลาสอบต้รังกันั เนืั�องจากมีหาวิิที่ยาลัย

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

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

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

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

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

 และการีสืั�อสัารี

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
13201  สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

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

            อุตสาหกรรมท่องเที�ยวิ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ ร์หััส 10614 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

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

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร 

10151   ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10103   ทักษะชีวิิต

10121   อารยธิรรมมนุษย์

10164   สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์     28 ม.ค. 2566  เช้า 

อาทิตย์  29 ม.ค. 2566   บ่าย

เสาร์     28 ม.ค. 2566  เช้า

อาทิตย์  29 ม.ค. 2566   เช้า 

อาทิตย์  29 ม.ค. 2566  เช้า

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

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

14212 ไวิยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ่�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

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

10151  ไทยศึกษา

 11111  สังคมและวัิฒนธิรรมไทย

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

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

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

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

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

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10151 ไทยศึกษา

10201 ประวัิติศาสตร์ไทย

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

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

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

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

10151 ไทยศึกษา

10201 ประวัิติศาสตร์ไทย

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

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

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

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

10151 ไทยศึกษา
10201 ประวัิติศาสตร์ไทย
12306 วิรรณคดีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

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

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

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

 และการีสืั�อสัารี

10151 ไทยศึกษา
10201 ประวัิติศาสตร์ไทย
12306 วิรรณคดีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

10151 ไทยศึกษา
10201 ประวัิติศาสตร์ไทย
12306 วิรรณคดีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาศึิกษาทั�วิไป ร์หััส 10511

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

10151 ไทยศึกษา

 และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10103 ทักษะชีวิิต

10111  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10121  อารยธิรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141  วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

10152  ไทยกับสังคมโลก

10161  ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

10164  สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท

1,100 บาท 

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท 

1,100 บาท

 1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท 

1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย 

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย 

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566 เช้า

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์
ปร์ะกาศินียบััตร์ภาษาอัังกฤษเฉพาะอัาชีพ ร์หััส 10111 ทุกกลุ�มวิิชาเฉพาะ

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

10111  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10172  การอ่านภาษาอังกฤษ

1,100 บาท
1,100 บาท 

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

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์
ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชางานสาร์สนเทศิ ร์หััส 10451 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

1) กลุม่ีวิิชีางานัห้องสมีุด รัหัส 1

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและวิิทยาการข้อม้ล

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13312 การวิิเคราะห์สารสนเทศ

13411 การจัำดการสารสนเทศลักษณะพิื่เศษ

13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

 และวิิทยาศาสตร์

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

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

2) กลุม่ีวิิชีางานัศึ้นัย์สื�อการัศึึกษาและแหล่งเรัย่นัรั้้ รัหัส 2

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

20303 จิำตวิิทยาและการวิิทยาการการเรียนร้้

26403 แหล่งวิิทยาการชุมชนเพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566 บ่าย

3) กลุม่ีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส 3

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13421 การจัำดการงานสำานักงาน

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

32210 องค์การและการจัำดการและการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ

32342 ภาวิะผ้้ินำาและพื่ฤติกรรมองค์การ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   เช้า

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

4) กลุม่ีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัที่่องเที่่�ยวิและศึิลปิวิัฒินัธรัรัมี รัหัส 4

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและวิิทยาการข้อม้ล

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

12305 ศิลปะกับสังคมไทย

12313 ท้องถิ�นไทย

32335 ควิามร้้เบ่�องต้นเกี�ยวิกับการท่องเที�ยวิและอุตสาหกรรมท่องเที�ยวิ

1,100 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

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

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

11006  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการพื่าณิชย์

11008  ภาษาจีำนเพ่ื่�ออุตสาหกรรมการบริการ

1,500 บาท

1,400 บาท 

1,400 บาท

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

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์
ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาเขมร์ ร์หััส 10811  

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

11010  พ่ื่�นฐานสังคมและวัิฒนธิรรมเขมร

1,100 บาท

1,000 บาท

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

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์
ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาไทย ร์หััส 10011  

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

12306  วิรรณคดีไทย

12410  ลักษณะภาษาไทย

12411  ภาษาถิ�นและวิรรณกรรมท้องถิ�นไทย

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

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

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาสังคมและวัิฒนธร์ร์มไทย ร์หััส 10021

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

10152  ไทยกับสังคมโลก
11111   สังคมและวัิฒนธิรรมไทย   

1,100 บาท
1,100 บาท

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

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)สาขาวิิชาศิิลปศิาสติร์ รหัส 10
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึิกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุปลาย  ปีการศึิกษา 2565

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต

แขนงวิิชาสาร์สนเทศิศิาสตร์์ ร์หััส 10454 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

1) กลุ่มีวิิชีางานัห้องสมุีด รัหัส 1

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

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

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต 

10151   ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111   ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161   ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162   ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163   ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

เสาร์     15 ก.ค. 2566 บ่าย 

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์     15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 บ่าย

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท 

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์     15 ก.ค. 2566  เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566  เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 บ่าย

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121  อารยธิรรมมนุษย์

10151  ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161  ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท 

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์     15 ก.ค. 2566   เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566  เช้า

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

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

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

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

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

 และการีสืั�อสัารี

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

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

10151 ไทยศึกษา

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

11313 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�องานสารสนเทศ

13313 การบริการและเผิยแพื่ร่สารสนเทศ

13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

2) กลุม่ีวิิชีางานัศึ้นัย์สื�อการัศึึกษาและแหล่งเรั่ยนัรั้้ รัหัส 2

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

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

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

 และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี� 

10103    ทักษะชีวิิต

10121   อารยธิรรมมนุษย์

10164   สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี� 

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

  

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

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

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

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

2)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

10151 ไทยศึกษา 

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10151  ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161  ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

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

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

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

และการีสืั�อสัารี

10121  อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

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

10151  ไทยศึกษา

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
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3) กลุม่ีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส 3

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

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

10141   วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

  และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�  

 10103   ทักษะชีวิิต

  10121   อารยธิรรมมนุษย์

  10164   สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

  และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�  

 10111   ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

  10161   ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

  10162   ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

  10163   ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ่าย

เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้า

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้า

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ่าย

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้า

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้า

เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้า

เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ่าย

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

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

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

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

 และการีสืั�อสัารี

10121  อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 

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

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)

3) กลุ่มีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส 3 (ต่้อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

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

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

4) กลุม่ีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัที่่องเที่่�ยวิและศึิลปิวิัฒินัธรัรัมี รัหัส 4

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

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

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10103   ทักษะชีวิิต

10121   อารยธิรรมมนุษย์

10164   สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

2 สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

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

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

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

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

12402  วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์  15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

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

 และการีสืั�อสัารี

10131 สังคมมนุษย์

12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

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

12402  วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต
แขนงวิิชาไทยคดีีศิึกษา ร์หััส 10224 หัลักสูตร์ปร์ับัปร์ุง พ.ศิ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

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

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

เลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10103    ทักษะชีวิิต

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10164 สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

 เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

 เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

 อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

 อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

 เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

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

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

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

12310   วิิถีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

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

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

12310   วิิถีไทย

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

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

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

12310   วิิถีไทย

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

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

 และการีสืั�อสัารี

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

12310 วิิถีไทย

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

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

10151 ไทยศึกษา

12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ

และเล่อกเสรี  1  ชุดวิิชา(1)

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
  

หัมายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเล่อกชุดวิิชาเล่อกเสรไีด้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาตา่ง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิิบัตร หร่อในหลกัส้ตรระดบัประกาศนยีบัตร  

  ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สาขาวิิชาไม่ีอนุัญาต้ให้เล่อกเป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี ศึกษารายละเอียดชุดวิิชาหร่อ 

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

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

                 ทัี่�งน่ั�นัักศึึกษาต้้องต้รัวิจสอบต้ารัางสอบข้องแต่้ละชุีดวิิชีาท่ี่�ลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัไม่ีให้ม่ีวัินัและคาบเวิลาสอบต้รังกันั เนืั�องจากมีหาวิิที่ยาลัย

  ไม่ีอนุัญาต้ให้นัักศึึกษาเข้้าสอบมีากกว่ิา 1 ชุีดวิิชีา ในัวัินัและคาบเวิลาสอบเด่ยวิกันั
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หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาศึิกษาทั�วิไป ร์หััส 10511

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

เลือก  2  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10103 ทักษะชีวิิต

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

10164 สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

  

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

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

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์ภาษาอัังกฤษเฉพาะอัาชีพ ร์หััส 10111

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

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

10) กลุ�มวิิชุาเฉพาะการีเกษต้รี รีหัสั 9
11308  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

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

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566    เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชางานสาร์สนเทศิ ร์หััส 10451 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

1) กลุ่มีวิิชีางานัห้องสมีุด รัหัส 1

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13313 การบริการและเผิยแพื่ร่สารสนเทศ

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการทรัพื่ยากรสารสนเทศ

13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

2) กลุ่มีวิิชีางานัศึ้นัย์สื�อการัศึึกษาและแหล่งเรัย่นัรั้้ รัหัส 2

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

27112  การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการทรัพื่ยากรสารสนเทศ

13313 การบริการและเผิยแพื่ร่สารสนเทศ

13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ

26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อการเรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

1,100 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์  15 ก.ค. 2566 บ่าย

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

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)3) กลุม่ีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส 3

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและวิิทยาการข้อม้ล

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ

13321 การส่�อสารธุิรกิจำในยุคดิจิำทัล

13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

32210 องค์การและการจัำดการและการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ

32452 กลยุทธ์ิการจัำดการทรัพื่ยากรมนุษย์และองค์การ

แห่งการเรียนร้้

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566  บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

4) กลุม่ีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัที่่องเที่่�ยวิและศึิลปิวิัฒินัธรัรัมี รัหัส 4

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

12310 วิิถีไทย

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ

32335 ควิามร้้เบ่�องต้นเกี�ยวิกับการท่องเที�ยวิและ 

 อุตสาหกรรมท่องเที�ยวิ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
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หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์ภาษาจีีนเพ่�อัการ์ส่�อัสาร์ ร์หััส 10713

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

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

1,500 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

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

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาเขมร์ ร์หััส 10811

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

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

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

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

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาไทย ร์หััส 10011

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

10161   ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร
10202   การอ่านภาษาไทย 

1,100 บาท
1,100 บาท                                      

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

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาสังคมและวัิฒนธร์ร์มไทย ร์หััส 10021

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

12310   วิิถีไทย
12311 โลกทัศน์ไทย
12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

1,000 บาท    
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   บ่าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ่าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้า
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เน้นการสื่อสารดิจิทัลและ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ตามพื้นฐานและความสนใจของผู้ศึกษา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล รหัส 15314 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15131 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
 1) กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ รหัส 1 
 2) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหสั 2 
 3) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 3 
 4) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 4 
 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5 
 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6 
         3. หลักสูตรประกาศนียบัตรกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล รหัส 15141 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
         4. หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล รหัส 15151 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
         5. หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล) รหัส 15161 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
         6. หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค์) รหัส 15171 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
เพื่อผลิตบัณฑตินิเทศศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลให้มีคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวทิยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 
1. มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์และสตีมมิ่งในยุคดิจิทัล 
2. มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการวางกลยุทธ์และประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล 
3. มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล 
4. มจีรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมในยุคดิจิทัล 
 

ผู้ที ่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สามารถประกอบวิชาชีพได้ ดังนี ้ นักสร้างสรรค์ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อชุมชน นวัตกรรมการสื่อสาร นักผลิตสื่อทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
ภาพยนตร์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อชุมชน นวัตกรรมการสื่อสาร นักวางกลยุทธ์การสื่อสารทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
ภาพยนตร์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อชุมชน นวัตกรรมการสื่อสาร นักนวัตกรรมการสื่อสารทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
ภาพยนตร์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อชุมชน นวัตกรรมการสื่อสาร ผู้สื่อข่าวในสื่อต่าง ๆ ผู้จัดและผู้ผลิตรายการวิทยุ/โทรทัศน์  
ผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้เขียนบท ผู้จัด ผู้สร้างและผู้กำกับภาพยนตร์ นักสื่อสารมวลชน นักหนังสือพิมพ์ นักโฆษณา  
นักประชาสัมพันธ์ นักการสื่อสาร ในภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อดิจิทัล ผู้ผลิตงานวิดีโอ  
งานโฆษณา อิเวนต์ นักสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล นักวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ นักออกแบบและจัดการข้อมูล นักสื่อสารองค์กร 
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล นักสื่อสารชุมชน 

2) สาขาวิชานเิทศศาสตร์ รหสั 15 
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร
หัลัักสูตร์นิิเทศศาสตร์บััณฑิิต

นิิเทศศาสตร์บััณฑิิต แขนิงวิิชาการ์ส่�อสาร์ดิิจิิทัลั  ร์หััส 15314 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

ช่�อปริ์ญญา ช่�อย่อ

นิเทศศาสตรบัณฑิิต (การส่�อสารดิจิิทัล) 

Bachelor of Communication Arts

(Digital Communication)

นศ.บ. (การส่�อสารดิจิิทัล) 

B. Com. Arts (Digital Communication)

(เปิดรับนัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ 

ร์หััส 15

นิิเทศศาสตร์บััณฑิิต
แขนิงวิิชาการ์ส่�อสาร์ดิิจิิทัลั

ร์หััส 15314

 

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

1. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง แลัะต้องเป็นัผูู้้ท่ี่�ม่ี 

 ประสูบการณ์์ในัการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือ 

 การเป็นัผูู้้นัำาสัูงคมีอย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้ัวิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปี  

 หรือม่ีอายุไม่ีน้ัอยกว่ิา 25 ปีบริบูรณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์มี มีสูธ.31 ในัหน้ัา 527 แลัะ

 สู่งมีาพร้อมีหลัักฐานัประกอบการสูมัีคร เพื�อใช้ีประกอบการ 

 พิจารณ์ารับเข้้าศึกษา หัร่์อ

2. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อ  

 ประกาศนียบัตร วิชาชีพื้ (ปวช.) หร่อเทียบเท่า ตามที�กระทรวง 

 ศึกษาธิ์การรับรอง หัร่์อ

3. สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) 

 ทุกสาข้าวิชา หัร่์อ

4. สำาเร็จิการศึกษาอนุปริญญา หร่อปริญญาชั�นใดชั�นหนึ�ง

 หร่อเทียบเท่า จิากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง

นัักศึกษาท่ี่�ศึกษาในัโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่ีสูำาเร็จการศึกษาในัปีการศึกษา 2572 

มีหาวิิที่ยาลััยจะโอนันัักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่ีโดยอัตโนัมัีติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 85-89

สูมัีครภาคต้นั ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 92

สูมัีครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 94
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
แขนงวิชาการ์ส่�อสาร์ดิจิทัล (15314)

สาขาวิชานิเทัศิศิาสตร์ (15)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์นิิเทศศาสตร์บััณฑิิต  

นิิเทศศาสตร์บััณฑิิต แขนิงวิิชาการ์ส่�อสาร์ดิิจิิทัลั  ร์หััส 15314 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

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

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 20 ชุีดวิิชีา (120 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

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

 -  บัังคัับั   1   ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

      -  และเลือก   4   ชุุดวิิชุา โดยเลือกเรีียนตามกลุ�มวิิชุา กลุ�มวิิชุาละ 1 ชุุดวิิชุา ต�อไปนี�   

 กลุ�มวิิชุาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื้�อการส่�อสาร 10162 ภาษาจีินเพ่ื้�อการส่�อสาร 10163 ภาษาเข้มรเพ่ื้�อการส่�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพ่ื้�อการส่�อสาร

 กลุ�มวิิชุาสัังคัมศาสัตร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัตร์ี

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธ์รรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัฒนธ์รรมอาเซีียน

 กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัตร์ีและคัณิิตศาสัตร์ี

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

   และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกน   10   ชุุดวิิชุา

15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ 15335 การวิจัิยการส่�อสารและ 16353  การส่�อสารการตลาด 

15231 หลักวิชาชีพื้นิเทศศาสตร์ การจัิดการข้้อมูลในยุคดิจิิทัล ในยุคดิจิิทัล

15232 แนวคิดและทฤษฎีีการส่�อสาร 15336  การจัิดการนวัตกรรมการส่�อสาร 16412  ประสบการณ์วิชาชีพื้

15266 ส่�อศึกษาในยุคดิจิิทัล องค์กรเชิงกลยุทธ์์ นิเทศศาสตร์(1)

15307  กฎีหมายและจิริยธ์รรม 15337  การส่�อสารเพ่ื้�อการเปลี�ยนแปลง 

การส่�อสารในยุคดิจิิทัล 

วิิชุาเฉพาะด้าน   4   ชุุดวิิชุา

16426  การส่�อสารแบรนด์(2)  16455  การสร้างสรรค์คอนเทนต์ 16465  นวัตกรรมการส่�อสาร

และสตรีมมิ�ง(2) 16466  การประกอบกิจิการส่�อสาร

ในยุคดิจิิทัล

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตรหร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
(2) เป็นชุดวิชาที�ม่ีการฝึึกปฏิิบัติ
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
แขนงวิชาการ์ส่�อสาร์ดิจิทัล (15314)

สาขาวิชานิเทัศิศิาสตร์ (15)

2. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ทุีกสำ�ข�วิช�

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 18 ชุีดวิิชีา (108 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

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

2.1	 ปวสำ.	ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิิชยกร็ร็ม	หรื็อบริ็ห�ร็ธุุร็กิจ	อุตสำ�หกร็ร็มท่ีองเทีี�ยว	ศิึลปกร็ร็ม

10121 อารยธ์รรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

2.2	 ปวสำ.	ปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็ม	 อุตสำ�หกร็ร็มสิำ�งทีอ	คหกร็ร็ม	 เกษตร็กร็ร็ม	ปร็ะมง	 เทีคโนโลยีสำ�ร็สำนเทีศึ

และก�ร็สืำ�อสำ�ร็

 10121 อารยธ์รรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกน   10   ชุุดวิิชุา

15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ 15335 การวิจัิยการส่�อสารและ 16353  การส่�อสารการตลาด 

15231 หลักวิชาชีพื้นิเทศศาสตร์  การจัิดการข้้อมูลในยุคดิจิิทัล  ในยุคดิจิิทัล

15232 แนวคิดและทฤษฎีีการส่�อสาร 15336  การจัิดการนวัตกรรมการส่�อสาร 16412  ประสบการณ์วิชาชีพื้

15266 ส่�อศึกษาในยุคดิจิิทัล องค์กรเชิงกลยุทธ์์ นิเทศศาสตร์(1)

15307  กฎีหมายและจิริยธ์รรม 15337  การส่�อสารเพ่ื้�อการเปลี�ยนแปลง 

การส่�อสารในยุคดิจิิทัล 

วิิชุาเฉพาะด้าน   4   ชุุดวิิชุา

16426  การส่�อสารแบรนด์(2)  16455  การสร้างสรรค์คอนเทนต์ 16465  นวัตกรรมการส่�อสาร

และสตรีมมิ�ง(2) 16466  การประกอบกิจิการส่�อสาร

ในยุคดิจิิทัล

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
(2) เป็นชุดวิชาที�ม่ีการฝึึกปฏิิบัติ
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ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตรหร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

3. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปริ็ญญ�		หรื็อปริ็ญญ�ช้�นใดช้�นหนึ�งหรื็อเทีียบเท่ี�

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 16 ชุีดวิิชีา (96 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

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

10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกน   10   ชุุดวิิชุา

15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ 15335 การวิจัิยการส่�อสารและ 16353  การส่�อสารการตลาด 

15231 หลักวิชาชีพื้นิเทศศาสตร์ การจัิดการข้้อมูลในยุคดิจิิทัล ในยุคดิจิิทัล

15232 แนวคิดและทฤษฎีีการส่�อสาร 15336  การจัิดการนวัตกรรมการส่�อสาร 16412  ประสบการณ์วิชาชีพื้

15266 ส่�อศึกษาในยุคดิจิิทัล องค์กรเชิงกลยุทธ์์ นิเทศศาสตร์(1)

15307  กฎีหมายและจิริยธ์รรม 15337  การส่�อสารเพ่ื้�อการเปลี�ยนแปลง 

การส่�อสารในยุคดิจิิทัล

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
แขนงวิชาการ์ส่�อสาร์ดิจิทัล (15314)

สาขาวิชานิเทัศิศิาสตร์ (15)

วิิชุาเฉพาะด้าน   4   ชุุดวิิชุา

16426  การส่�อสารแบรนด์(1) 16455  การสร้างสรรค์คอนเทนต์ 16465  นวัตกรรมการส่�อสาร

และสตรีมมิ�ง(1) 16466  การประกอบกิจิการส่�อสาร

ในยุคดิจิิทัล

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธ์ิบัตรหร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุดวิชาที�ม่ีการฝึึกปฏิิบัติ
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(เปิดรับนัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์  

ร์หััส 15

ปร์ะกาศนีิยบััตร์วิิชาชีพนิิเทศศาสตร์์  

ร์หััส 15131

    เปิดสูอนั 6 กลุ่ัมีวิิชีา* ดังน่ั�

 1)  วิารสูารศาสูตร์ รหัสู 1

 2)  วิิที่ยุกระจายเสู่ยง รหัสู 2

 3)  โที่รทัี่ศน์ั รหัสู 3

 4)  ภาพยนัตร์ รหัสู 4

 5)  การโฆษณ์า รหัสู 5

 6)  การประชีาสัูมีพันัธ์ รหัสู 6

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

1.  สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง และประกอบอาชีพื้มาแล้ว 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปี หลังสำาเร็จิการศกึษา นับถงึวนัเปดิภาคการศกึษา 

   ที�สมัคร หัร่์อ

2. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีตำ�ากว่ิา 25 ปี 

 บริบูรณ์์นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร่์อ

3. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 หร่อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ (ปวช.) หร่อเทียบเท่า  ตามที�กระทรวง 

 ศึกษาธิ์การรับรอง หัร่์อ

4. สำาเร็จิการศึกษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) หร่อเทียบเท่า 

 หร่ออนุปริญญาหร่อเทียบเท่า หร่อปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า  

 จิากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง

*ผู้้�สมััครต้�องกรอกช่ื่�อและรหััสกล่�มัวิิชื่า

ท่ี่�ต้�องการศึึกษาลงในใบสมััครฯ (มัสธ.1)

ข้�อ 19.3 และข้�อ 19.4 ใหั�ครบถ้�วิน

มิัฉะนั�นการสมััครข้องที่�านจะไมั�สมับ้รณ์์

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 91

สูมัีครภาคต้นั ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 93

สูมัีครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 95

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์วิิชาชีพนิิเทศศาสตร์์  ร์หััส 15131 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

ช่�อปร์ะกาศนีิยบััตร์ ช่�อย่อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพื้นิเทศศาสตร์         

Certificate in Communication Arts  

 ป. วิชาชีพื้นิเทศศาสตร์     

 Cert. in Communication Arts                  
   



91ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นีเทศศาสตร์ (15131) 

สาขาวิชานีเทศศาสตร์ (15)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์วิิชาชีพนิิเทศศาสตร์์  ร์หััส 15131 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

- วิิชีาแกนั 1 ชุีดวิิชีา

- วิิชีาเฉพาะด้านั 4 ชุีดวิิชีา

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

- วิิชีาแกนั 1 ชุีดวิิชีา

15231  ความรู้เบ่�องต้นเกี�ยวกับส่�อมวลชน(2)                               )

- วิิชีาเฉพาะด้านั 4 ชุีดวิิชีา

เลือก  1  กลุ�มวิิชุา จากกลุ�มวิิชุาใดกลุ�มวิิชุาหน่�งต�อไปนี�

1) กลุ่ัมีวิิชีาวิารสูารศาสูตร์ รหัสู 1

16338  การส่�อข่้าวและการเขี้ยนข่้าว 16440  การเขี้ยนเชิงวารสารศาสตร์(1)  

16339  การรายงานข่้าวและการบรรณาธิ์กร 16441  การผู้ลิตและการเผู้ยแพื้ร่งานวารสารศาสตร์(1)

2) กลุ่ัมีวิิชีาวิิที่ยุกระจายเสู่ยง รหัสู 2

16343  การเขี้ยนบทวิทยุกระจิายเสียง  16445  การจัิดรายการวิทยุกระจิายเสียงและวิทยุออนไลน์(1) 

16344  การพูื้ดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจิายเสียง(1) 16446 การผู้ลิตรายการวิทยุกระจิายเสียง(1)

3) กลุ่ัมีวิิชีาโที่รทัี่ศน์ั รหัสู 3

16374  การสร้างสารเพ่ื้�อผู้ลิตรายการโทรทัศน์          

16419 การจัิดรายการโทรทัศน์

4) กลุ่ัมีวิิชีาภาพยนัตร์ รหัสู 4

16350  ศิลปะภาพื้ถ่ายและภาพื้ยนตร์

16351  ทฤษฎีีและการวิจิารณ์ภาพื้ยนตร์ 

5) กลุ่ัมีวิิชีาการโฆษณ์า รหัสู 5

15205  หลักการประชาสัมพัื้นธ์์และโฆษณา

16354  ส่�อโฆษณา

6) กลุ่ัมีวิิชีาการประชีาสัูมีพันัธ์ รหัสู 6

15205  หลักการประชาสัมพัื้นธ์์และโฆษณา

15356  กลยุทธ์์การประชาสัมพัื้นธ์์

16448  การผลิตรายการโทรทัศนเบ้ืองตน(1)   

16449 การสร้างสรรคและการผลิตรายการโทรทัศนข้ันสูง(1)

16423  การผลิตภาพยนตรข้ันสูง(1)

16452 การผลิตภาพยนตรเบ้ืองตน(1)

16426 การสร้างสรรคง์านโฆษณา(1)

16455 การรณรงคและการผลิตงานโฆษณา(1)

16457  การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ(1)           

16458 การสร้างสรรคและการผลิตงานประชาสัมพันธ(1) 

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุดวิชาที�ม่ีการฝึึกปฏิิบัติ
(2) เปลี�ยนช่�อชุดวิชาเป็น “หลักวิชาชีพื้นิเทศศาสตร์” ตั�งแต่ภาคต้น/2565 เป็นต้นไป



ระเบียบการสมัครเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2565  หนา 91/1 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรกลยุทธการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล รหัส 15141 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 
 

                    ช่ือประกาศนียบัตร                            ช่ือยอ 

ประกาศนียบัตรกลยุทธการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทลั ป. กลยุทธการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล 

Certificate in Digital Marketing Communication 

Strategies 

Cert. in Digital Marketing Communication 

Strategies 

(เปดรับนักศึกษา ภาคตน และ ภาคปลาย) 

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผูสมัคร 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

รหัส 15 

ประกาศนียบัตรกลยุทธการส่ือสาร 

การตลาดในยุคดิจิทัล 

รหัส 15141 

 

 

ตองสําเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี ้

1. สําเร็จการศึกษานอกระบบ หรอืผูท่ีศึกษาตามอัธยาศยั และไดรับ 

   การเทียบโอนผลการศึกษา ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแลวเห็นสมควร 

   ใหรับเขาศึกษาได 

2. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา 

   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแลว ไมนอยกวา 

   5 ป หลังสําเร็จการศึกษา นับถึงวันเปดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา 

   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไมตํ่ากวา 25 ป บริบูรณ  

   นับถึวันเปดภาคการศึกษาท่ีสมคัร หรือ 

4. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตวิชาชีพ 

   (ปวช.) หรือเทียบเทา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา หรือ 

   อนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือปริญญาตรหีรือเทียบเทา 

   จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรบัรอง  
 

ศึกษาโครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตร หนา  91/2 

สมัครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หนา  95/1 
 

 

 

 

 



หนา 91/2  ระเบียบการสมัครเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2565 

โครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรกลยุทธการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล รหัส 15141 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 

โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาเฉพาะ                                              5    ชุดวิชา        (30   หนวยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา                  5    ชุดวิชา        (30   หนวยกิต) 

(ใชระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร 1 ป) 
 

รายละเอียดหลักสูตร 

หมวดวิชาเฉพาะ                                              5    ชุดวิชา        (30   หนวยกิต) 

15206 คอนเทนตเชิงสรางสรรค          16353 การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล  16455 การสรางสรรคคอนเทนต 

15335 การวิจัยการสื่อสารและ          16426 การสื่อสารแบรนด(1)            และสตรมีมิ่ง(1) 

         การจัดการขอมูลในยคุดิจทัิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ (1) เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏบิัติเสรมิทักษะ 

 



ระเบียบการสมัครเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2565  หนา 91/3 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล รหัส 15151 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 
 

                     ช่ือประกาศนียบัตร                            ช่ือยอ 

ประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทลั ป. กลยุทธการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล 

Certificate in Digital Media Entrepreneurship Cert. in Digital Media Entrepreneurship 

(เปดรับนักศึกษา ภาคตน และ ภาคปลาย) 

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผูสมัคร 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

รหัส 15 

ประกาศนียบัตรการประกอบกิจการ 

ส่ือสารในยุคดิจิทัล 

รหัส 15151 

ตองสําเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี ้

1. สําเร็จการศึกษานอกระบบ หรอืผูท่ีศึกษาตามอัธยาศยั และไดรับ 

   การเทียบโอนผลการศึกษา ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแลวเห็นสมควร 

   ใหรับเขาศึกษาได 

2. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา 

   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแลว ไมนอยกวา 

   5 ป หลังสําเร็จการศึกษา นับถึงวันเปดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 

3. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา 

   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไมตํ่ากวา 25 ป บริบูรณ  

   นับถึวันเปดภาคการศึกษาท่ีสมคัร หรือ 

4. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตวิชาชีพ 

   (ปวช.) หรือเทียบเทา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา หรือ 

   อนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือปริญญาตรหีรือเทียบเทา 

   จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรบัรอง  
 

ศึกษาโครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตร หนา  91/4 

สมัครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หนา  95/1 
 

 

 

 

 



หนา 91/4  ระเบียบการสมัครเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2565 

โครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล รหัส 15151 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 

โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาเฉพาะ                                              5    ชุดวิชา        (30   หนวยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา                  5    ชุดวิชา        (30   หนวยกิต) 

(ใชระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร 1 ป) 
 

รายละเอียดหลักสูตร 

หมวดวิชาเฉพาะ                                              5    ชุดวิชา        (30   หนวยกิต) 

15307 กฎหมายและจรยิธรรมการสื่อสาร          16353 การสื่อสารการตลาด          16466 การประกอบกิจการสื่อสาร 

         ในยุคดิจิทัล            ในยุคดิจิทัล          ในยุคดิจิทัล 

15336 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร           16455 การสรางสรรคคอนเทนต 

         องคกรเชิงกลยุทธ           และสตรีมมิ่ง(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ (1) เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏบิัติเสรมิทักษะ 

 

 



ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565  91/5 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล) รหัส 15161 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

 

                     ชื่อประกาศนียบัตร                            ชื่อย่อ 
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล) ป. นวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล) 
Certificate in Creative Communication Innovation  
(Digital Citizen) 

Cert. in Creative Communication Innovation 
(Digital Citizen) 

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

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
รหัส 15 

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสาร 
สร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล) 
รหัส 15161 

 
 

ต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1. สำเร็จการศึกษานอกระบบ หรอืผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศยั และไดร้ับ 
   การเทียบโอนผลการศึกษา ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควร 

   ให้รับเข้าศึกษาได ้
2. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
   5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 
3. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์  
   นับถึวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมคัร หรือ 
4. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบตัวิชาชีพ 
   (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 
5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
   หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรบัรอง  

 

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า  91/6 
สมัครภาคปลาย  ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 95/1 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล) รหัส 15161 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ                                              5    ชุดวิชา        (30   หน่วยกิต) 
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า                  5    ชุดวิชา        (30   หน่วยกิต) 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี) 
 

รายละเอียดหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ                                              5    ชุดวิชา        (30   หน่วยกิต) 
- บังคับ   4   ชุดวิชา 

16353 การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล    16455 การสร้างสรรค์คอนเทนต์    16466 การประกอบกิจการสื่อสาร 
         ในยุคดิจิทัล     และสตรมีมิ่ง(1)   ในยุคดิจิทัล 
        16465 นวัตกรรมการสื่อสาร 
- และเลือก   1   ชุดวิชา จากชดุวิชาต่อไปนี้ 
15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค ์     40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่มกีารฝึกปฏบิัติเสรมิทักษะ 
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คุณสมบัติของผู้สมัคร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค)์ รหัส 15171 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

 

                     ชื่อประกาศนียบัตร                            ชื่อย่อ 
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสรา้งสรรค์) ป. นวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค์) 
Certificate in Creative Communication Innovation  
(Creative Well-Being) 

Cert. in Creative Communication Innovation 
(Creative Well-Being) 

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

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
รหัส 15 

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสาร 
สร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค์) 
รหัส 15171 

 
 

ต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 
1. สำเร็จการศึกษานอกระบบ หรอืผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศยั และไดร้ับ 
   การเทียบโอนผลการศึกษา ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควร 

   ให้รับเข้าศึกษาได ้
2. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
   5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ 
3. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์  
   นับถึวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมคัร หรือ 
4. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบตัวิชาชีพ 
   (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 
5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
   หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรบัรอง  

 

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า  91/8 
สมัครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า  95/1 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค์) รหัส 15171 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ                                              5    ชุดวิชา        (30   หน่วยกิต) 
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า                  5    ชุดวิชา        (30   หน่วยกิต) 
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี) 
 

รายละเอียดหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ                                              5    ชุดวิชา        (30   หน่วยกิต) 
- บังคับ   4   ชุดวิชา 
16336 การจัดการนวัตกรรม     15337 การสื่อสารเพื่อการเปลีย่นแปลง    16465 นวัตกรรมการสื่อสาร 
         การสื่อสารองค์กรเชิงกลยทุธ์    16455 การสร้างสรรค์คอนเทนต์ 
     และสตรมีมิ่ง(1) 
- และเลือก   1   ชุดวิชา จากชดุวิชาต่อไปนี้ 

16466 การประกอบกิจการสื่อสาร    32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
         ในยุคดิจิทัล    และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาที่มกีารฝึกปฏบิัติเสรมิทักษะ 
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สาขาวิิชานิเทศศาสติร์ รหัส 15
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุติ�น ปีการศึกษา 2565

หัลัักสูตร์นิิเทศศาสตร์บััณฑิิต 

นิิเทศศาสตร์บััณฑิิต แขนิงวิิชาการ์ส่�อสาร์ดิิจิิทัลั  ร์หััส 15314 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

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

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

16353 การส่�อสารการตลาดในยุคดิจิิทัล
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธ์รรมมนุษย์

10164 สังคมและวัฒนธ์รรมอาซีียน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

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

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121 อารยธ์รรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต
16353 การส่�อสารการตลาดในยุคดิจิิทัล

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศ

 และการีสืั�อสัารี

10121 อารยธ์รรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์

16353 การส่�อสารการตลาดในยุคดิจิิทัล

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์
15231 หลักวิชาชีพื้นิเทศศาสตร์
16353 การส่�อสารการตลาดในยุคดิจิิทัล

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น 
สาขาวิชานิเทศศาสต้ร์ (15)

ปร์ะกาศนีิยบััตร์วิิชาชีพนิิเทศศาสตร์์ ร์หััส 15131 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

1) กลุ�มวิิชุาวิารีสัารีศาสัตร์ี รีหัสั 1

15231   ความรู้เบ่�องต้นเกี�ยวกับส่�อมวลชน(2)

16338   การส่�อข่้าวและการเขี้ยนข่้าว
16440   การเขี้ยนเชิงวารสารศาสตร์(1)

1,100 บาท
1,100 บาท
4,300 บาท

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

2) กลุ�มวิิชุาวิิทยุกรีะจายเสีัยง รีหัสั 2

15231   ความรู้เบ่�องต้นเกี�ยวกับส่�อมวลชน(2)

16344   การพูื้ดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจิายเสียง(1)

16445   การจัิดรายการวิทยุกระจิายเสียงและวิทยุออนไลน์

1,100 บาท
4,500 บาท
1,200 บาท

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

3) กลุ�มวิิชุาโทรีทัศน์ รีหัสั 3

15231   ความรู้เบ่�องต้นเกี�ยวกับส่�อมวลชน(2)

16374   การสร้างสารเพ่ื้�อผู้ลิตรายการโทรทัศน์

16448   การสร้างสรรค์และการผู้ลิตรายการโทรทัศน์เบ่�องต้น(1)

1,100 บาท

1,100 บาท

5,400 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

4) กลุ�มวิิชุาภาพยนตร์ี รีหัสั 4

15231   ความรู้เบ่�องต้นเกี�ยวกับส่�อมวลชน(2)

16350   ศิลปะภาพื้ถ่ายและภาพื้ยนตร์
16452   การผู้ลิตภาพื้ยนตร์เบ่�องต้น(1)

1,100 บาท
1,100 บาท
5,900 บาท

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

 5) กลุ�มวิิชุาการีโฆษณิา รีหัสั 5

15205   หลักการประชาสัมพัื้นธ์์และโฆษณา

15231   ความรู้เบ่�องต้นเกี�ยวกับส่�อมวลชน(2)

16426   การสร้างสรรค์งานโฆษณา(1)

1,100 บาท
1,100 บาท
3,500 บาท

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

 6) กลุ�มวิิชุาการีปรีะชุาสััมพันธ์ุ รีหัสั 6

 15205   หลักการประชาสัมพัื้นธ์์และโฆษณา

 15231   ความรู้เบ่�องต้นเกี�ยวกับส่�อมวลชน(2) 
 16457   การเขี้ยนเพ่ื้�อการประชาสัมพัื้นธ์์(1)

1,100 บาท
1,100 บาท
3,500 บาท

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

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุดวิชาที�ม่ีการฝึึกปฏิิบัติ

 (2) เปลี�ยนช่�อชุดวิชาเป็น “หลักวิชาชีพื้นิเทศศาสตร์” ตั�งแต่ภาคต้น/2565 เป็นต้นไป
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สาขาวิิชานิเทศศาสติร์ รหัส 15
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุปลาย  ปีการศึกษา 2565

หลักส้ติรนิเทศศาสติรบััณฑิิติ
นิิเทศศาสตร์บััณฑิิต แขนิงวิิชาการ์ส่�อสาร์ดิิจิิทัลั  ร์หััส 15314 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565   

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

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

10151 ไทยศึกษา

15232 แนวคิดและทฤษฎีีการส่�อสาร

15266  ส่�อศึกษาในยุคดิจิิทัล

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10151 ไทยศึกษา

15232 แนวคิดและทฤษฎีีการส่�อสาร

15266  ส่�อศึกษาในยุคดิจิิทัล

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศ

และการีสืั�อสัารี

10151 ไทยศึกษา

15232 แนวคิดและทฤษฎีีการส่�อสาร

15266  ส่�อศึกษาในยุคดิจิิทัล

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

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

10151 ไทยศึกษา

15232 แนวคิดและทฤษฎีีการส่�อสาร

15266  ส่�อศึกษาในยุคดิจิิทัล

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)

ปร์ะกาศนีิยบััตร์วิิชาชีพนิิเทศศาสตร์์ ร์หััส 15131 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

1) กลุ�มวิิชุาวิารีสัารีศาสัตร์ี  รีหัสั 1

16339 การรายงานข่้าวและการบรรณาธิ์กร

16441 การผู้ลิตและเผู้ยแพื้ร่งานวารสารศาสตร์(1)

1,100 บาท
4,300 บาท

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

2) กลุ�มวิิชุาวิิทยุกรีะจายเสีัยง  รีหัสั 2

16343 การเขี้ยนบทวิทยุกระจิายเสียง

16446 การผู้ลิตรายการวิทยุกระจิายเสียง(1)

1,100 บาท
4,600 บาท

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

3) กลุ�มวิิชุาโทรีทัศน์  รีหัสั 3

16419 การจัิดรายการโทรทัศน์

16449 การสร้างสรรค์และการผู้ลิตรายการโทรทัศน์ขั้�นสูง(1)

1,100 บาท
5,800 บาท

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

4) กลุ�มวิิชุาภาพยนตร์ี  รีหัสั 4

16351 ทฤษฎีีและการวิจิารณ์ภาพื้ยนตร์

16423 การผู้ลิตภาพื้ยนตร์ขั้�นสูง(1)

1,100 บาท
4,800 บาท

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

5) กลุ�มวิิชุาการีโฆษณิา  รีหัสั 5

16354 ส่�อโฆษณา

16455 การรณรงค์และการผู้ลิตงานโฆษณา(1)

1,100 บาท
4,300 บาท

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

6) กลุ�มวิิชุาการีปรีะชุาสััมพันธ์ุ  รีหัสั 6

16356 กลยุทธ์์การประชาสัมพัื้นธ์์

16458 การสร้างสรรค์และการผู้ลิตงานประชาสัมพัื้นธ์์(1)

1,100 บาท
3,400 บาท

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

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุดวิชาที�ม่ีการฝึึกปฏิิบัติ
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ประกาศนียบัตรกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล รหัส 15141 หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาสำหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

สำหรับผู้สมัครภาคปลาย 
15335 การวิจัยการสื่อสารและการจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล 
16455 การสร้างสรรค์คอนเทนต์และสตรีมมิ่ง(1) 

1,100 บาท 
4,300 บาท 

อาทิตย์   21 ก.ค. 2567   บ่าย 
อาทิตย์   21 ก.ค. 2567   เช้า 

 

 

ประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล รหัส 15151 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาสำหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

สำหรับผู้สมัครภาคปลาย 
16455 การสร้างสรรค์คอนเทนต์และสตรีมมิ่ง(1) 

16466 การประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล 

4,300 บาท 
1,100 บาท 

   อาทิตย์   21 ก.ค. 2567   เช้า 
   เสาร์      20 ก.ค. 2567   เช้า 

 

 

ประกาศนียบตัรนวตักรรมการสื่อสารสรา้งสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล) รหัส 15161 หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2565 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาสำหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

สำหรับผู้สมัครภาคปลาย 
16455 การสร้างสรรค์คอนเทนต์และสตรีมมิ่ง(1) 
16466 การประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล 

4,300 บาท 
1,100 บาท 

อาทิตย์   21 ก.ค. 2567   เช้า 
เสาร์      20 ก.ค. 2567   เช้า 

และเลือก   1   ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้   
15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ 1,100 บาท อาทิตย์   21 ก.ค. 2567   บ่าย 
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 1,000 บาท เสาร์      20 ก.ค. 2567   บ่าย 

 

 

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค์) รหัส 15171 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

ชุดวิชา 
ค่าชุดวิชาสำหรับ 

นักศึกษาใหม ่
วัน/เวลาสอบไล่ 

สำหรับผู้สมัครภาคปลาย 
16336 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์ 
16455 การสร้างสรรค์คอนเทนต์และสตรีมมิ่ง(1) 

1,100 บาท 
4,300 บาท 

เสาร์      20 ก.ค. 2567   บ่าย
อาทิตย์   21 ก.ค. 2567   เช้า 

และเลือก   1   ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้   
16466 การประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล 1,100 บาท เสาร์      20 ก.ค. 2567   เช้า 
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
         และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

1,100 บาท เสาร์      20 ก.ค. 2567   เช้า 

 
 

หมายเหต ุ (1) เป็นชุดวิชาทีม่ีการฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะ 
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สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ ร์หััส 20 จัิดบริการการศึกษาแก่บุคลากรผูู้้ทำาหน้าที�สอน อบรม เผู้ยแพื้ร่ความรู้ หร่อ

ให้บริการการศึกษา ให้เป็นผูู้้มีความสมบูรณ์ด้วยวิทยฐานะ ความรู้ในวิชาการ ความคิดในการสร้างสรรค์ และคุณธ์รรม

ในวิชาชีพื้อันสามารถยังประโยชน์ให้เกิดขึ้�นได้ทั�งแก่ตนเองและส่วนรวม และสามารถดำาเนินการสอนจิัดการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและสถานการณ์ทางการศึกษาที�เปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพื้

สาข้าวิชาศึกษาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร ดังนี�

1.   หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต เปิดสอน 4 วิชาเอก ค่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                     1.1 วิิชาเอกการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมีวัิย ร์หััส 20244  หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 

  เน้นการพัื้ฒนาผูู้้ที�ทำางานเกี�ยวข้้องกับการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ทั�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติด้าน 

การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย สามารถประยุกต์หลักการ ความรู้ และประสบการณ์ที�เกี�ยวข้้องกับการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยไปใช้ใน

การพัื้ฒนางานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพื้

  1.2   วิิชาเอกการ์แนิะแนิวิแลัะการ์ปรึ์กษาเชิงจิิตวิิทยา ร์หััส 20014  หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563

  เน้นผู้ลิตบุคลากรเพ่ื้�อให้เป็นนักแนะแนวและผูู้้ให้การการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา ครู/บุคลากรทางการศึกษา  

นักพัื้ฒนาทรัพื้ยากรมนุษย์ และนักฝึึกอบรม ให้มีความรู้ทั�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติ มีคุณธ์รรมและจิริยธ์รรม มีความรู้

ความสามารถในการบูรณาการความรู้เพ่ื้�อประยุกต์ใช้ในการพัื้ฒนาตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ

  1.3  วิิชาเอกเทค์โนิโลัยีแลัะส่�อสาร์การ์ศึกษา ร์หััส 20024  หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563

  เน้นผู้ลิตบัณฑิิตให้เป็นผูู้้ที�มีความรู้ความสามารถทั�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบติัทางด้านเทคโนโลยแีละส่�อสาร

การศึกษา และเป็นผูู้้มีคุณธ์รรมจิริยธ์รรมเพ่ื้�อนำาความรู้ไปพัื้ฒนาตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติอย่างยั�งย่น

  1.4  วิิชาเอกการ์เรี์ยนิรู์�ตลัอดิชีวิิต ร์หััส 20034  หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563

  เน้นผู้ลิตบุคลากรในฐานะผูู้้จัิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักพัื้ฒนาทรัพื้ยากรมนุษย์ และนักฝึึกอบรม ให้มีความรู้ 

ทั�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติ มีคุณธ์รรมและจิริยธ์รรม มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้เพ่ื้�อประยุกต์ใช้ 

ในการพัื้ฒนาตนเอง หน่วยงาน สถานศึกษา สังคม และประเทศชาติ 

2.   หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์ เปิดสอน 3 หลักสูตร ค่อ                                                                                                                                              

              2.1    ปร์ะกาศนีิยบััตร์นิวัิตกร์ร์มีการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมีวัิย ร์หััส 20121 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 

(เปิดรับนักศึกษาเฉพื้าะ ภาคัต้น เท่านั�น)

   เน้นผู้ลิตการพัื้ฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้้าใจิเกี�ยวกับแนวคิด ทฤษฎีีที�เกี�ยวข้้องกับ

นวัตกรรมการพื้ฒันาเดก็ปฐมวยั และองค์ความรู้ที�เกี�ยวข้้อง สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ในการจิดักิจิกรรม จัิดสภาพื้แวดล้อม 

สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ที�นำาไปสู่การพัื้ฒนาพื้ฤติกรรมที�พึื้งประสงค์ให้แก่เด็กได้ รวมทั�งสามารถประเมิน

พื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม และออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย

      2.2    ปร์ะกาศนิยีบััตร์การ์พฒันิาสุขภาวิะเดิก็ปฐมีวิยัแบับัองค์์ร์วิมี ร์หััส 20131 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565  

(เปิดรับนักศึกษาเฉพื้าะ ภาคัต้น เท่านั�น)

  เน้นการพัื้ฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้้าใจิเกี�ยวกับสุข้ภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม 

และองค์ความรู้ที�เกี�ยวข้้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลและตอบสนองความต้องการข้องเด็กทั�วไปและ 

เด็กพิื้เศษได้ เล่อกใช้กิจิกรรมและส่�อที�เหมาะสม เพ่ื้�อพัื้ฒนาพื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัยได้ รวมทั�งสามารถประเมินพื้ฤติกรรม 

และส่งเสริมสุข้ภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม

3) สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์  ร์หััส 20
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  2.3    ปร์ะกาศนีิยบััตร์ผูู้�จัิดิการ์เรี์ยนิรู์�สำาหัรั์บัผูู้�สูงอายุ ร์หััส 20241  หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

     เน้นให้ผูู้้เรียนมีความรู้ ความเข้้าใจิเกี�ยวกับธ์รรมชาติและการเปลี�ยนแปลงข้องผูู้้สูงอายุ มีความรู้ทั�งภาคทฤษฎีีและ

ภาคปฏิิบัติในการจัิดการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับผูู้้สูงอายุ และมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ในการ

จัิดการศึกษาตลอดชีวิต สำาหรับผูู้้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพื้

สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์มีีวัิตถุุปร์ะสงค์์ ดัิงนีิ�

1. เพ่ื้�อให้มีความรู้ความเข้้าใจิในหลักการและกระบวนการจัิดการเรียนรู้ในการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย การแนะแนว

และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. เพ่ื้�อให้สามารถนำาความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการจัิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการ

แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา ด้านการใช้เทคโนโลยีและการส่�อสารเพ่ื้�อพัื้ฒนาการจัิดการศึกษา ตลอดจินด้านการ

จัิดการศึกษาเพ่ื้�อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. เพ่ื้�อให้มีจิรรยาบรรณวิชาชีพื้ และมีความสำานึกรับผิู้ดชอบต่อเยาวชน สังคม และประเทศชาติ

ผูู้�ที�สำาเร็์จิการ์ศึกษาในิสาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ สามารถเป็นบุคลากรทางการศึกษา ผูู้้ที�เกี�ยวข้้องกับการฝึึกอบรม

ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจิตคติที�ดีให้แก่บุคคลากรระดับการศึกษา และช่วงวัยต่าง ๆ  ได้ตามแนวคิดด้านการพัื้ฒนาเด็ก 

ปฐมวัย ด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา ด้านเทคโนโลยแีละส่�อสารการศึกษา และด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รวมทั�งผูู้้สำาเร็จิการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที�สูงขึ้�นทั�งในและต่างประเทศ
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย  ร์หััส 20244 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 

ช่�อปริ์ญญา ช่�อย่อ
ศิลปศาสตรบัณฑิิต (การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย) ศศ.บ. (การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย)
Bachelor of Arts (Early Childhood Development) B.A. (Early Childhood Development)

(เปิดรับนัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ 

ร์หััส 20

วิิชาเอกการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมีวัิย

ร์หััส 20244

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

1. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง หัร่์อ

2. สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ (ปวช.) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง หัร่์อ 

3. สำาเร็จิการศึกษาอนุปริญญาทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัยศึกษา) 

  หัร่์อ

4. สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) หร่อ   

 อนุปริญญาหร่อเทียบเท่าทุกสาข้าวิชา หัร่์อ 

5. สำาเร็จิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หัร่์อ

6. สำาเร็จิการศึกษาปริญญาตรีสาข้าวิชาอ่�น ๆ

นัักศึกษาท่ี่�ศึกษาในัโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่ีสูำาเร็จการศึกษาในัปีการศึกษา 2572 

มีหาวิิที่ยาลััยจะโอนันัักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่ีโดยอัตโนัมัีติ

หัมีายเหัตุ  ผูู้้สำาเร็จิการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิิต วิชาเอกการพื้ัฒนาเด็กปฐมวัย ยังไม่สามารถข้อใบประกอบวิชาชีพื้ครูได้ หากต้องการ 

  ข้อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพื้ครู แนะนำาให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที�สำานักงานเลข้าธิ์การคุรุสภา หร่อที� http://www.ksp.or.th

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 99-105

สูมัีครภาคต้นั ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 124-125

สูมัีครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 129-130
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วิชาเอกการพั
ฒ

นาเด็กปฐมวิย (20244)
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย  ร์หััส 20244 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 
1. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�		ม.6	หรื็อเทีียบเท่ี�	หรื็อ	ปวช.	หรื็อเทีียบเท่ี�

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 16 ชุีดวิิชีา (96 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 22 ชุีดวิิชีา (132 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

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

- บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื้�อการส่�อสาร      10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

10131 สังคมมนุษย์          และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

10103 ทักษะชีวิต                          10121  อารยธ์รรมมนุษย์

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 16 ชุีดวิิชีา (96 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร             20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล      20303  จิิตวิทยาและวิทยาการ

 การศึกษา การศึกษา การเรียนรู้ 

 วิิชุาเฉพาะด้าน   13   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   12   ชุุดวิิชุา

21001  พัื้ฒนาการและการเรียนรู้         21008  การพัื้ฒนาทักษะชีวิตสำาหรับ    21329  การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้าน

                 ข้องเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย       ร่างกาย อารมณ์-จิิตใจิ และ

 21003  การเล่น ข้องเล่นและเคร่�องเล่น 21010  การดูแลเด็กปฐมวัยที�มี       สังคม

                สำาหรับเด็กปฐมวัย ความต้องการพิื้เศษ               21330 การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

      21004  ครอบครัวศึกษากับการพัื้ฒนา   21223  แนวการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย 21331 การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด

  เด็กปฐมวัย  21328  นวัตกรรม ส่�อและ  21426  ประสบการณ์วิชาชีพื้

      21005  การประเมินและสร้างเสริม  เทคโนโลยีการศึกษา การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย(1)

                พื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัย            สำาหรับเด็กปฐมวัย 

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 
(1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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      -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 21002 นวัตกรรมการส่�อสารเพ่ื้�อ 21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับ    21009  การจัิดสภาพื้แวดล้อมเพ่ื้�อพัื้ฒนา 

   การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย           เด็กปฐมวัย                                  เด็กปฐมวัย

 21006 สุข้ภาวะเด็กปฐมวัย         

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธ์ิบัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปริ็ญญ�ที�งก�ร็ศึึกษ�	(วิช�เอกปฐมว้ยศึึกษ�)

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 8 ชุีดวิิชีา (48 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

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

 -  บัังคัับั   2   ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธ์รรมมนุษย์ 10151  ไทยศึกษา

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 10131 สังคมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

                                                            และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

                                                                    
หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 
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วิชาเอกการพั
ฒ

นาเด็กปฐมวิย (20244)
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 8 ชุีดวิิชีา (48 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร 20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล

 การศึกษา  การศึกษา

      วิิชุาเฉพาะด้าน   6   ชุุดวิิชุา

21001 พัื้ฒนาการและการเรียนรู้ 21223  แนวการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย        21330  การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

   ข้องเด็กปฐมวัย 21329  การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้าน        21426  ประสบการณ์วิชาชีพื้

21005 การประเมินและสร้างเสริม              ร่างกาย อารมณ์-จิิตใจิ และ                 การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย(1) 

   พื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัย สังคม 

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่       1    ชุีดวิิชีา     (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

3. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบ้ตร็วิช�ชีพช้�นสูำง	(ปวสำ.)	หรื็ออนุปริ็ญญ�หรื็อเทีียบเท่ี�ทุีกสำ�ข�วิช�

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 
(1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

1)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.)  ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีม-

 ท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121  อารยธ์รรมมนุษย์     10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

2)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม

เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

10121  อารยธ์รรมมนุษย์     10131  สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

3)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทุกสัาขาวิิชุา

- บัังคัับั   2    ชุุดวิิชุา

10121  อารยธ์รรมมนุษย์     10151 ไทยศึกษา

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี� 

10131  สังคมมนุษย์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร 20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล     20303  จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

 การศึกษา  การศึกษา 

วิิชุาเฉพาะด้าน   8   ชุุดวิิชุา

21001  พัื้ฒนาการและการเรียนรู้    21223 แนวการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย 21329  การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้าน

 ข้องเด็กปฐมวัย              21328  นวัตกรรม ส่�อและ     ร่างกาย อารมณ์-จิิตใจิ และ    

      21003  การเล่น ข้องเล่นและเคร่�องเล่น         เทคโนโลยีการศึกษา            สังคม

                 สำาหรับเด็กปฐมวัย            สำาหรับเด็กปฐมวัย     21330  การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

      21005  การประเมินและสร้างเสริม 21426 ประสบการณ์วิชาชีพื้ 

       พื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัย การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย(1)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 
(1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการพั
ฒ

นาเด็กปฐมวิย (20244)
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็ที�งก�ร็ศึึกษ�

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

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

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกน   1   ชุุดวิิชุา

 20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

 วิิชุาเฉพาะด้าน   9   ชุุดวิิชุา

      - บัังคัับั   8   ชุุดวิิชุา

 21001 พัื้ฒนาการและการเรียนรู้     21223 แนวการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย  21329  การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้าน

          ข้องเด็กปฐมวัย               21328  นวัตกรรม ส่�อและ     ร่างกาย อารมณ์-จิิตใจิ และ                               

      21003  การเล่น ข้องเล่นและเคร่�องเล่น          เทคโนโลยีการศึกษา             สังคม

                 สำาหรับเด็กปฐมวัย             สำาหรับเด็กปฐมวัย      21330  การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

       21005  การประเมินและสร้างเสริม                                  21426 ประสบการณ์วิชาชีพื้

    พื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัย    การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย(1)

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี� 

 21004 ครอบครัวกับการพัื้ฒนา 21009 การจัิดสภาพื้แวดล้อม 21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที�มี

           เด็กปฐมวัย  เพ่ื้�อพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย  ความต้องการพิื้เศษ

                                                                    
หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 

 (1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

5. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็สำ�ข�วิช�อื�น		ๆ

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

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

10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร        20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล 20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

การศึกษา การศึกษา

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 
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วิชาเอกการพั
ฒ

นาเด็กปฐมวิย (20244)
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

 วิิชุาเฉพาะด้าน   8   ชุุดวิิชุา 

 21001  พัื้ฒนาการและการเรียนรู้     21223 แนวการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย  21329 การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้าน

                 ข้องเด็กปฐมวัย               21328  นวัตกรรม ส่�อและ  ร่างกาย อารมณ์-จิิตใจิ และ                               

      21003  การเล่น ข้องเล่นและเคร่�องเล่น          เทคโนโลยีการศึกษา             สังคม

                 สำาหรับเด็กปฐมวัย             สำาหรับเด็กปฐมวัย      21330  การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

       21005  การประเมินและสร้างเสริม                                  21426 ประสบการณ์วิชาชีพื้       

                พื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัย    การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย(1)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธ์ิบัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

                                        
หัมีายเหัตุ  (1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 107-109

สูมัีครภาคต้นั ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 125-126

สูมัีครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 130-131

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์แนิะแนิวิแลัะการ์ปรึ์กษาเชิงจิิตวิิทยา  ร์หััส 20014 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563  

ช่�อปริ์ญญา ช่�อย่อ
ศิลปศาสตรบัณฑิิต 
(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา)         
Bachelor of Arts 
(Guidance and Psychological Counseling)  

ศศ.บ. 
(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา)
B.A. 
(Guidance and Psychological Counseling)                                                            

    
(เปิดรับนัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ 

ร์หััส 20

วิิชาเอกการ์แนิะแนิวิแลัะการ์ปรึ์กษา

เชิงจิิตวิิทยา

ร์หััส 20014

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

1.  สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) หร่อ

 อนุปริญญาหร่อเทียบเท่า จิากสถาบันอุดมศึกษา

 ที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง หัร่์อ

2.  สำาเร็จิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาข้าวิชา จิากสถาบันอุดมศึกษา

    ที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง

นัักศึกษาท่ี่�ศึกษาในัโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หากไม่ีสูำาเร็จการศึกษาในัปีการศึกษา 2570 

มีหาวิิที่ยาลััยจะโอนันัักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่ีโดยอัตโนัมัีติ

                                                                          
หัมีายเหัตุ  ผูู้้สำาเร็จิการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา ยังไม่สามารถข้อใบประกอบวิชาชีพื้ครูได้ 

 หากต้องการข้อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพื้ครู แนะนำาให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที�สำานักงานเลข้าธ์ิการคุรุสภา หร่อที�  

 http://www.ksp.or.th
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วิชาเอกการแนะแนวิและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (20014)
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์แนิะแนิวิแลัะการ์ปรึ์กษาเชิงจิิตวิิทยา  ร์หััส 20014 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563 
1. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบ้ตร็วิช�ชีพช้�นสูำง	(ปวสำ.)		หรื็อเทีียบเท่ี�	หรื็ออนุปริ็ญญ�หรื็อเทีียบเท่ี�

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

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

1)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีม-

 ท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121  อารยธ์รรมมนุษย์     10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

2)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม

เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

10121  อารยธ์รรมมนุษย์     10131  สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

3)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�า

- บัังคัับั   2   ชุุดวิิชุา

10121  อารยธ์รรมมนุษย์     10151 ไทยศึกษา

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี� 

10131  สังคมมนุษย์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10  ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร         20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล        20303 จิิตวิทยาและวิทยาการ

การศึกษา  การศึกษา  การเรียนรู้

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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วิิชุาเฉพาะด้าน   7   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   6   ชุุดวิิชุา

25301  จิิตวิทยาและสังคมวิทยาพ่ื้�นฐาน 25303  การแนะแนวและการปรึกษา 25406  กิจิกรรมและเคร่�องม่อการ

เพ่ื้�อการแนะแนวและการปรึกษา      เชิงจิิตวิทยากับคุณภาพื้ชีวิต แนะแนวและการปรึกษา 

เชิงจิิตวิทยา 25405  เทคนิคการปรึกษาเบ่�องต้น เชิงจิิตวิทยา

     25302  หลักและระบบงานแนะแนว    25411 ประสบการณ์วิชาชีพื้การแนะแนว

และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา(1) 

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

22304 การแนะแนวและการปรึกษา     25304  การแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิิตวิทยาสำาหรับวัยรุ่น  เชิงจิิตวิทยาสำาหรับเด็ก
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ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

2. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็ทุีกสำ�ข�วิช�

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

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

10151 ไทยศึกษา

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 
(1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการแนะแนวิและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (20014)
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

วิชาเอกการแนะแนวิและการปรึกษาเชิงจิติวิทยา (20014)
สาขาวิชาศึกษาศาสติร์ (20)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร    20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล 20303  จิิตวิทยาและวิทยาการ 

 การศึกษา การศึกษา การเรียนรู้

     วิิชุาเฉพาะด้าน   7   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   6   ชุุดวิิชุา

25301  จิิตวิทยาและสังคมวิทยาพ่ื้�นฐาน 25303 การแนะแนวและการปรึกษา 25406 กิจิกรรมและเคร่�องม่อ

                 เพ่ื้�อการแนะแนวและการปรึกษา           เชิงจิิตวิทยากับคุณภาพื้ชีวิต   การแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิิตวิทยา 25405 เทคนิคการปรึกษาเบ่�องต้น                เชิงจิิตวิทยา         

      25302  หลักและระบบงานแนะแนว     25411 ประสบการณ์วิชาชีพื้การแนะแนว  

และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา(1)          

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

22304 การแนะแนวและการปรึกษา     25304  การแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิิตวิทยาสำาหรับวัยรุ่น  เชิงจิิตวิทยาสำาหรับเด็ก

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1)  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2)  ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3)  ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4)  ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5)  ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 111-113

สูมัีครภาคต้นั ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 126

สูมัีครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 131-132

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกเทคโนิโลัยีแลัะส่�อสาร์การ์ศึกษา  ร์หััส 20024 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563  

ช่�อปริ์ญญา ช่�อย่อ
ศิลปศาสตรบัณฑิิต (เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา)         
Bachelor of Arts (Educational Technology
and Communications)  

ศศ.บ. (เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา)
B.A. (Educational Technology
and Communications)                                                            

    
(เปิดรับนัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ 

ร์หััส 20

วิิชาเอกเทค์โนิโลัยีแลัะส่�อสาร์การ์ศึกษา

ร์หััส 20024

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

1.  สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) หร่อ 

 เทียบเท่า จิากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง หัร่์อ

2.  สำาเร็จิการศึกษาอนปุริญญาหร่อเทียบเทา่ จิากสถาบนัอุดมศึกษา

    ที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง หัร่์อ

3.  สำาเร็จิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาข้าวิชา จิากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง

นัักศึกษาท่ี่�ศึกษาในัโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หากไม่ีสูำาเร็จการศึกษาในัปีการศึกษา 2570 

มีหาวิิที่ยาลััยจะโอนันัักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่ีโดยอัตโนัมัีติ

                                                                        
หัมีายเหัตุ  ผูู้้สำาเร็จิการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิิต วิชาเอกเทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา ยังไม่สามารถข้อใบประกอบวิชาชีพื้ครูได้ 

 หากต้องการข้อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพื้ครู แนะนำาให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที�สำานักงานเลข้าธ์ิการคุรุสภา หร่อที�  

 http://www.ksp.or.th
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วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่�อสื่ารการศึกษา (20024)
สื่าขาวิชาศึกษาศึาสื่ตร์ (20)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกเทคโนิโลัยีแลัะส่�อสาร์การ์ศึกษา  ร์หััส 20024 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563   
1. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบ้ตร็วิช�ชีพช้�นสูำง	(ปวสำ.)		หรื็อเทีียบเท่ี�	

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

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

1)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีม-

 ท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121  อารยธ์รรมมนุษย์     10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

2)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม

เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

 10121  อารยธ์รรมมนุษย์     10131  สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร        20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล        20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

การศึกษา การศึกษา 

      วิิชุาเฉพาะด้าน   7   ชุุดวิิชุา

27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 27104 วิทยุกระจิายเสียงและ 27117 เทคโนโลยีการจัิดการศึกษา

และส่�อสารการศึกษา วิทยุโทรทัศน์เพ่ื้�อการศึกษา(1) 27401  ส่�อการศึกษาขั้�นพ่ื้�นฐาน

27103  ส่�อการศึกษาพัื้ฒนสรร 27112  การบริหารศูนย์ส่�อการศึกษา 27416 ประสบการณ์วิชาชีพื้เทคโนโลยี 

และส่�อสารการศึกษา(2)

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 
(1)  เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องเข้้ารับการฝึึกปฏิิบัติในวันและสถานที�ที�มหาวิทยาลัยกำาหนด
(2) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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2. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปริ็ญญ�หรื็อเทีียบเท่ี�	หรื็อปริ็ญญ�ตรี็ทุีกสำ�ข�วิช�	

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

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

10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร        20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล        20303  จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

 การศึกษา การศึกษา 

      วิิชุาเฉพาะด้าน   7   ชุุดวิิชุา

27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 27104 วิทยุกระจิายเสียงและ 27117  เทคโนโลยีการจัิดการศึกษา

 และส่�อสารการศึกษา วิทยุโทรทัศน์เพ่ื้�อการศึกษา(1) 27401  ส่�อการศึกษาขั้�นพ่ื้�นฐาน

27103  ส่�อการศึกษาพัื้ฒนสรร 27112  การบริหารศูนย์ส่�อการศึกษา 27416  ประสบการณ์วิชาชีพื้เทคโนโลยี 

และส่�อสารการศึกษา(2)

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 
(1)  เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องเข้้ารับการฝึึกปฏิิบัติในวันและสถานที�ที�มหาวิทยาลัยกำาหนด
(2) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่�อสื่ารการศึกษา (20024)
สื่าขาวิชาศึกษาศึาสื่ตร์ (20)

วิชาเอกเทคุโนโลยีและส่�อสารการศึกษา (20024)
สาขาวิชาศึกษาศาสติร์ (20)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธ์ิบัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 115-117

สูมัีครภาคต้นั ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 127 

สูมัีครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 132

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์เรี์ยนิรู์�ตลัอดิชีวิิต  ร์หััส 20034 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563

ช่�อปริ์ญญา ช่�อย่อ

ศิลปศาสตรบัณฑิิต (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)         
Bachelor of Arts (Lifelong Learning)  

ศศ.บ. (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)
B.A. (Lifelong Learning)                                                         

    
(เปิดรับนัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ 

ร์หััส 20

วิิชาเอกการ์เรี์ยนิรู์�ตลัอดิชีวิิต

ร์หััส 20034

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

1.  สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) หร่อ 

 เทียบเท่า จิากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง หัร่์อ

2.  สำาเร็จิการศึกษาอนปุริญญาหร่อเทียบเทา่ จิากสถาบนัอุดมศึกษา 

    ที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง หัร่์อ

3.  สำาเร็จิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาข้าวิชา จิากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง

นัักศึกษาท่ี่�ศึกษาในัโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หากไม่ีสูำาเร็จการศึกษาในัปีการศึกษา 2570 

มีหาวิิที่ยาลััยจะโอนันัักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่ีโดยอัตโนัมัีติ

                                                                        
หัมีายเหัตุ  ผูู้้สำาเร็จิการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิิต วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยังไม่สามารถข้อใบประกอบวิชาชีพื้ครูได้ หากต้องการ 

 ข้อใบอนุญาตประกอบวิชาชพีื้ครู แนะนำาให้ตดิต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที�สำานักงานเลข้าธิ์การคุรสุภา หร่อที� http://www.ksp.or.th
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วิชาเอกการเรียนร้�ตลอดชีวิต (20034)
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์เรี์ยนิรู์�ตลัอดิชีวิิต  ร์หััส 20034 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563  
1. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบ้ตร็วิช�ชีพช้�นสูำง	(ปวสำ.)		หรื็อเทีียบเท่ี�	

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

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

1)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีม-

 ท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121  อารยธ์รรมมนุษย์     10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

2)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม

เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

 10121  อารยธ์รรมมนุษย์      10131   สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต) 

วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร      20302  สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล 20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

การศึกษา           การศึกษา 

      วิิชุาเฉพาะด้าน   7   ชุุดวิิชุา

26301  การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 26403  แหล่งวิทยาการชุมชนเพ่ื้�อ 26405 การเรียนรู้ทางไกล

 การศึกษานอกระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 26406 การพัื้ฒนาและการใช้ส่�อการ 

26302  การจัิดการศึกษานอกระบบ 26404  หลักการเรียนรู้และเทคนิค เรียนรู้เพ่ื้�อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพ่ื้�อการเรียนรู้ในชุมชน การฝึึกอบรม 26407  ประสบการณ์วิชาชีพื้การเรียนรู้ 

       ตลอดชีวิต(1)

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 
(1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

2. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปริ็ญญ�หรื็อเทีียบเท่ี�	หรื็อปริ็ญญ�ตรี็ทุีกสำ�ข�วิช�

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

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

10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต) 

วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร     20302  สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล 20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

 การศึกษา  การศึกษา 

      วิิชุาเฉพาะด้าน   7   ชุุดวิิชุา

26301  การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 26403  แหล่งวิทยาการชุมชนเพ่ื้�อ 26405 การเรียนรู้ทางไกล

 การศึกษานอกระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 26406 การพัื้ฒนาและการใช้ส่�อการ 

26302  การจัิดการศึกษานอกระบบ 26404  หลักการเรียนรู้และเทคนิค เรียนรู้เพ่ื้�อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพ่ื้�อการเรียนรู้ในชุมชน การฝึึกอบรม 26407  ประสบการณ์วิชาชีพื้การเรียนรู้ 

       ตลอดชีวิต(1)

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 
(1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการเรียนร้�ตลอดชีวิต (20034)
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธ์ิบัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 119

ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 127

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์นิวัิตกร์ร์มการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย  ร์หััส 20121 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

ช่�อปร์ะกาศนีิยบััตร์ ช่�อย่อ
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย ป. นวัตกรรมการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย
Certificate in Early Childhood Cert. in Early Childhood Development
Development Innovation Innovation

(เปิดรับนัักศึกษาเฉพาะ ภาคต้นั เท่ี่านัั�นั)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ 

ร์หััส 20

ปร์ะกาศนีิยบััตร์นิวัิตกร์ร์มีการ์พัฒนิา

เด็ิกปฐมีวัิย

ร์หััส 20121

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

1.  สำาเร็จิการศึกษาจิากการศึกษานอกระบบ หร่อผูู้้ที�ศึกษาตาม 

 อัธ์ยาศัย และได้รับการเทียบโอนผู้ลการศึกษา ซึี�งสภาวิชาการ 

 พิื้จิารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้้าศึกษาได้  

2.  สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง และประกอบอาชีพื้มาแล้ว 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปี หลังสำาเร็จิการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการ 

 ศึกษาที�สมัคร หัร่์อ

3. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีตำ�ากว่ิา 25 ปี                              

     บริบูรณ์์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร่์อ

4. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อ  

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ (ปวช.) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง หัร่์อ

5.  สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) หร่อ

 เทียบเท่า หร่ออนุปริญญาหร่อเทียบเท่า หร่อปริญญาตรี หร่อ

 เทียบเท่า จิากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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ประกาศนียบัตรนีวัตกรรมการพั
ฒ

นีาเด็กปฐมวัย (20121)
สาขาวัชาศึกษาศาสตร์ (20)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์นิวัิตกร์ร์มการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย  ร์หััส 20121 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านัั�นั)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

21001 พัื้ฒนาการและการเรียนรู้ 21003 การเล่น ข้องเล่น และเคร่�องเล่น  21005 การประเมินและสร้างเสริม

 ข้องเด็กปฐมวัย  สำาหรับเด็กปฐมวัย   พื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัย

21002 นวัตกรรมการส่�อสาร 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัื้ฒนา

 เพ่ื้�อการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย  เด็กปฐมวัย
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ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 121

ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 128

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์การ์พัฒนิาสุขภาวิะเด็ิกปฐมวัิยแบับัองค์ร์วิม  ร์หััส 20131 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

ช่�อปร์ะกาศนีิยบััตร์ ช่�อย่อ
ประกาศนียบัตรการพัื้ฒนาสุข้ภาวะเด็กปฐมวัย ป. การพัื้ฒนาสุข้ภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
แบบองค์รวม Cert. in Holistic Well-Being Development
Certificate in Holistic Well-Being for Early Childhood
Development for Early Childhood

(เปิดรับนัักศึกษาเฉพาะ ภาคต้นั เท่ี่านัั�นั)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ 

ร์หััส 20

ปร์ะกาศนีิยบััตร์การ์พัฒนิาสุขภาวิะ

เด็ิกปฐมีวัิยแบับัองค์์ร์วิมี

ร์หััส 20131

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

1.  สำาเร็จิการศึกษาจิากการศึกษานอกระบบ หร่อผูู้้ที�ศึกษาตาม 

 อัธ์ยาศัย และได้รับการเทียบโอนผู้ลการศึกษา ซึี�งสภาวิชาการ 

 พิื้จิารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้้าศึกษาได้ 

2. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง และประกอบอาชีพื้มาแล้ว 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปี หลังสำาเร็จิการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

  ที�สมัคร หัร่์อ

3. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง โดยมี่อายุไม่ีตำ�ากว่ิา 25 ปี     

 บริบูรณ์์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร่์อ

4. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อ 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ (ปวช.) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง หัร่์อ

5. สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) หร่อเทียบเท่า  

 หร่ออนุปริญญาหร่อเทียบเท่า หร่อปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า  

 จิากสถาบันการศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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ประกาศนียบัตรการพั
ฒ

นีาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบับัองค์รวม (20131)
สุาขาวิชาศึกษาศาสุตร์ (20)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์การ์พัฒนิาสุขภาวิะเด็ิกปฐมวัิยแบับัองค์ร์วิม  ร์หััส 20131 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565  

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านัั�นั)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

21006 สุข้ภาวะเด็กปฐมวัย 21008 การพัื้ฒนาทักษะชีวิต 21010 การดูแลเด็กปฐมวัย

21007 อาหารและโภชนาการ  สำาหรับเด็กปฐมวัย  ที�มีความต้องการพิื้เศษ

 สำาหรับเด็กปฐมวัย 21009 การจัิดสภาพื้แวดล้อม

   เพ่ื้�อพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์ผูู้�จัิดิการ์เรี์ยนิรู์�สำาหัรั์บัผูู้�สูงอายุ  ร์หััส 20241 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564  

ช่�อปร์ะกาศนีิยบััตร์ ช่�อย่อ
ประกาศนียบัตรผูู้้จัิดการเรียนรู้สำาหรับผูู้้สูงอายุ ป. ผูู้้จัิดการเรียนรู้สำาหรับผูู้้สูงอายุ
Certificate in Learning Organizer for the Cert. in Learning Organizer for the 
Older Adults Older Adults

(เปิดรับนัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ 

ร์หััส 20

ปร์ะกาศนิยีบััตร์ผูู้�จัิดิการ์เร์ยีนิรู์�สำาหัร์บััผูู้�สูงอายุ  

ร์หััส 20241

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

1. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง และประกอบอาชีพื้มาแล้ว 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปี หลังสำาเร็จิการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

  ที�สมัคร หัร่์อ

2. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง โดยมี่อายุไม่ีตำ�ากว่ิา 25 ปี     

 บริบูรณ์์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร่์อ

3. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อ เทียบเท่า หร่อ 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ (ปวช.) หร่อเทียบเท่า ตามที�กระทรวง 

 ศึกษาธิ์การรับรอง หัร่์อ

4. สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) หร่อเทียบเท่า  

 หร่ออนุปริญญาหร่อเทียบเท่า หร่อปริญญาตรีหร่อสูงกว่า 

 ปริญญาตรี จิากสถาบันการศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง

 

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 123

สูมัีครภาคต้นั ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 128

สูมัีครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 132
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ประกาศนียบัตรการพั
ฒ

นีาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบับัองค์รวม (20131)
สุาขาวิชาศึกษาศาสุตร์ (20)
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ประกาศนียบัตรผู้�จัดการเรียนีร้�สำำาห
รับัผู้�สำงอายุ (20241)

สำาขาวิชาศึกษาศาสำตร์ (20)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์ผูู้�จัิดิการ์เรี์ยนิรู์�สำาหัรั์บัผูู้�สูงอายุ  ร์หััส 20241 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

26001  ธ์รรมชาติและการพัื้ฒนาข้องผูู้้สูงอายุ    26003  ส่�อเพ่ื้�อการเรียนรู้    26004  การบริหารและจัิดการเรียนรู้  

26002  การเรียนรู้เพ่ื้�อชีวิตสำาหรับผูู้้สูงอายุ                สำาหรับผูู้้สูงอายุ                 สำาหรับผูู้้สูงอายุ

26005  กรณีศึกษาการจัิดกิจิกรรมการเรียนรู้

 สำาหรับผูู้้สูงอายุ
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สาขาวิิชาศึกษาศาสติร์ รหัส 20
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุติ�น  ปีการศึกษา 2565

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย ร์หััส 20244 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

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

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธ์รรมมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาทางการีศ่กษา (วิิชุาเอกปฐมวัิยศ่กษา)

20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
21001 พัื้ฒนาการและการเรียนรู้ข้องเด็กปฐมวัย
และเล่อกเสรี 1 ชุดวิชา (1)

1,000 บาท
1,000 บาท

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

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชุีพชัุ�นสัูง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรีือบัรีิหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีม-

 ท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121 อารยธ์รรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม

เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

10121 อารยธ์รรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

หัมีายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเล่อกชุดวิชาเล่อกเสรไีด้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธ์บัิตร หร่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนยีบัตร  

 ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สาข้าวิชาไม่ีอนุัญาตให้เล่อกเป็นชุดวิชาเล่อกเสรี ศึกษารายละเอียดชุดวิชาหร่อ 

 รายวิชาที�ไม่อนุญาตให้เล่อกเป็นชุดวิชาเล่อกเสรีจิากเว็บไซีต์ https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตร 

 ปริญญาตรี→ สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

  ทัี่�งน่ั�นัักศึกษาต้องตรวิจสูอบตารางสูอบข้องแต่ลัะชุีดวิิชีาท่ี่�ลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัไม่ีให้ม่ีวัินัแลัะคาบเวิลัาสูอบตรงกันั เนืั�องจากมีหาวิิที่ยาลััย

 ไม่ีอนุัญาตให้นัักศึกษาเข้้าสูอบมีากกว่ิา 1 ชุีดวิิชีา ในัวัินัแลัะคาบเวิลัาสูอบเด่ยวิกันั
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาศึกษาศึาสต้ร์ (20)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

5) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทุกสัาขาวิิชุา

10121 อารยธ์รรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาตรีีทางการีศ่กษา

10151 ไทยศึกษา
21001 พัื้ฒนาการและการเรียนรู้ข้องเด็กปฐมวัย
21223 แนวการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

7) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาตรีีสัาขาวิิชุาอื�น ๆ

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
21001 พัื้ฒนาการและการเรียนรู้ข้องเด็กปฐมวัย

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

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

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์แนิะแนิวิแลัะการ์ปรึ์กษาเชิงจิิตวิิทยา ร์หััส 20014 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563 

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ

 ศิลปกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชุีพชัุ�นสัูง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม

เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

วิิชาเอกการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย ร์หััส 20244 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)



126 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โป
รแ

กร
มก

าร
ลง

ทะ
เบี

ยน
เรี

ยน
 ภ

าค
ต้น

สา
ขา

วิช
าศึ

กษ
าศึ

าส
ต้ร์

 (
20

)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาตรีีทุกสัาขาวิิชุา

20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
25302 หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกเทคโนิโลัยีแลัะส่�อสาร์การ์ศึกษา ร์หััส 20024 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ

 ศิลปกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชุีพชัุ�นสัูง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม

เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�า หรืีอปริีญญาตรีีทุกสัาขาวิิชุา

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

วิิชาเอกการ์แนิะแนิวิแลัะการ์ปรึ์กษาเชิงจิิตวิิทยา ร์หััส 20014 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563 (ต่่อ)
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาศึกษาศึาสต้ร์ (20)

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์เรี์ยนิรู์�ตลัอดิชีวิิต ร์หััส 20034 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ

 ศิลปกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

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

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชุีพชัุ�นสัูง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม

เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

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

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�า หรืีอปริีญญาตรีีทุกสัาขาวิิชุา

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

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

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์นิวัิตกร์ร์มการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย ร์หััส 20121 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

21001 พัื้ฒนาการและการเรียนรู้ข้องเด็กปฐมวัย
21002 นวัตกรรมการส่�อสารเพ่ื้�อการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย
21003 การเล่น ข้องเล่น และเคร่�องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

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

ปร์ะกาศนีิยบััตร์การ์พัฒนิาสุขภาวิะเด็ิกปฐมวัิยแบับัองค์ร์วิม ร์หััส 20131

หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

21006 สุข้ภาวะเด็กปฐมวัย
21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย
21008 การพัื้ฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

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

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์ผูู้�จัิดิการ์เรี์ยนิรู์�สำาหัรั์บัผูู้�สูงอายุ ร์หััส 20241 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

26001 ธ์รรมชาติและพัื้ฒนาการข้องผูู้้สูงอายุ
26002  การเรียนรู้เพ่ื้�อชีวิตสำาหรับผูู้้สูงอายุ    
26003  ส่�อเพ่ื้�อการเรียนรู้สำาหรับผูู้้สูงอายุ        

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

สาขาวิิชาศึกษาศาสติร์ รหัส 20
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุปลาย  ปีการศึกษา 2565

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย ร์หััส 20244 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

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

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื้�อการส่�อสาร
20301   เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

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

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาทางการีศ่กษา (วิิชุาเอกปฐมวัิยศ่กษา)

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

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

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชุีพชัุ�นสัูง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรีือบัรีิหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีม-

 ท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม

เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

10131 สังคมมนุษย์
20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

5) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทุกสัาขาวิิชุา

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
20303   จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

1,000 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
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วิิชาเอกการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย ร์หััส 20244 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาตรีีทางการีศ่กษา

10151 ไทยศึกษา
21328   นวัตกรรม ส่�อและเทคโนโลยีการศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัย
21329 การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ - จิิตใจิ 

และสังคม

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

7) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาตรีีสัาขาวิิชุาอื�น ๆ

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
21005 การประเมินและการสร้างเสริมพื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัย

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์แนิะแนิวิแลัะการ์ปรึ์กษาเชิงจิิตวิิทยา ร์หััส 20014 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ

 ศิลปกรีรีม

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
25301   จิิตวิทยาและสังคมวิทยาพ่ื้�นฐานเพ่ื้�อการแนะแนว 

  และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา
และเล่อกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,100 บาท

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

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชุีพชัุ�นสัูง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม

เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
25301   จิิตวิทยาและสังคมวิทยาพ่ื้�นฐานเพ่ื้�อการแนะแนว 

  และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา
และเล่อกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,100 บาท

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

หัมีายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเล่อกชุดวิชาเล่อกเสรไีด้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธ์บัิตร หร่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนยีบัตร  

 ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สาข้าวิชาไม่ีอนุัญาตให้เล่อกเป็นชุดวิชาเล่อกเสรี ศึกษารายละเอียดชุดวิชาหร่อ 

 รายวิชาที�ไม่อนุญาตให้เล่อกเป็นชุดวิชาเล่อกเสรีจิากเว็บไซีต์ https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตร 

 ปริญญาตรี→ สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

  ทัี่�งน่ั�นัักศึกษาต้องตรวิจสูอบตารางสูอบข้องแต่ลัะชุีดวิิชีาท่ี่�ลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัไม่ีให้ม่ีวัินัแลัะคาบเวิลัาสูอบตรงกันั เนืั�องจากมีหาวิิที่ยาลััย

 ไม่ีอนุัญาตให้นัักศึกษาเข้้าสูอบมีากกว่ิา 1 ชุีดวิิชีา ในัวัินัแลัะคาบเวิลัาสูอบเด่ยวิกันั
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�า

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
25301   จิิตวิทยาและสังคมวิทยาพ่ื้�นฐานเพ่ื้�อการแนะแนว 

  และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา
และเล่อกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,100 บาท

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

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาตรีีทุกสัาขาวิิชุา

25301   จิิตวิทยาและสังคมวิทยาพ่ื้�นฐานเพ่ื้�อการแนะแนว 
  และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา

25303 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิิตวิทยากับคุณภาพื้ชีวิต
และเล่อกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,100 บาท

1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกเทคโนิโลัยีแลัะส่�อสาร์การ์ศึกษา ร์หััส 20024 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563 

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ

 ศิลปกรีรีม

10121 อารยธ์รรมมนุษย์
20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
27103   ส่�อการศึกษาพัื้ฒนสรร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

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

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชุีพชัุ�นสัูง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม

เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

10121 อารยธ์รรมมนุษย์
20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
27103   ส่�อการศึกษาพัื้ฒนสรร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

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

หัมีายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเล่อกชุดวิชาเล่อกเสรไีด้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธ์บัิตร หร่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนยีบัตร  

 ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สาข้าวิชาไม่ีอนุัญาตให้เล่อกเป็นชุดวิชาเล่อกเสรี ศึกษารายละเอียดชุดวิชาหร่อ 

 รายวิชาที�ไม่อนุญาตให้เล่อกเป็นชุดวิชาเล่อกเสรีจิากเว็บไซีต์ https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตร 

 ปริญญาตรี→ สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

  ทัี่�งน่ั�นัักศึกษาต้องตรวิจสูอบตารางสูอบข้องแต่ลัะชุีดวิิชีาท่ี่�ลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัไม่ีให้ม่ีวัินัแลัะคาบเวิลัาสูอบตรงกันั เนืั�องจากมีหาวิิที่ยาลััย

 ไม่ีอนุัญาตให้นัักศึกษาเข้้าสูอบมีากกว่ิา 1 ชุีดวิิชีา ในัวัินัแลัะคาบเวิลัาสูอบเด่ยวิกันั

วิิชาเอกการ์แนิะแนิวิแลัะการ์ปรึ์กษาเชิงจิิตวิิทยา ร์หััส 20014 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563 (ต่่อ)
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ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�า หรืีอปริีญญาตรีีทุกสัาขาวิิชุา

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
27103   ส่�อการศึกษาพัื้ฒนสรร
27117 เทคโนโลยีการจัิดการศึกษา

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์เรี์ยนิรู์�ตลัอดิชีวิิต ร์หััส 20034 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนยีบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรีอืบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ

 ศิลปกรีรีม

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
26302   การจัิดการศึกษานอกระบบเพ่ื้�อการเรียนรู้ในชุมชน
26406 การพัื้ฒนาและการใช้ส่�อการเรียนรู้เพ่ื้�อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม

เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
26302   การจัิดการศึกษานอกระบบเพ่ื้�อการเรียนรู้ในชุมชน
26406 การพัื้ฒนาและการใช้ส่�อการเรียนรู้เพ่ื้�อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�า หรืีอปริีญญาตรีีทุกสัาขาวิิชุา

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
26302   การจัิดการศึกษานอกระบบเพ่ื้�อการเรียนรู้ในชุมชน
26406 การพัื้ฒนาและการใช้ส่�อการเรียนรู้เพ่ื้�อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์ผูู้�จัิดิการ์เรี์ยนิรู์�สำาหัรั์บัผูู้�สูงอายุ ร์หััส 20241 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

26004  การบริหารและจัิดการเรียนรู้สำาหรับผูู้้สูงอายุ
26005  กรณีศึกษาการจัิดกิจิกรรมการเรียนรู้สำาหรับผูู้้สูงอายุ 

1,100 บาท
1,100 บาท

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

วิิชาเอกเทคโนิโลัยีแลัะส่�อสาร์การ์ศึกษา ร์หััส 20024 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563 (ต่่อ)
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สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ รหััส 30  มีวััตถุุประสงค์หลักที�จะให้การศึกษาแก่นักศึกษาและผู้้้สนใจได้้รับควัามร้้ 

ควัามเข้้าใจและสามารถุประยุกต์ใช้้เทคนิค ทฤษฎีีและหลักการบริหารงานจากหลักส้ตรต่าง ๆ ได้้แก่ หลักส้ตรเทคโนโลยี 

บัณฑิิต หลักส้ตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต (การจัด้การ) หลักส้ตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต หลักส้ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิิต 

และหลักส้ตรบัญชี้บัณฑิิต ซึึ่�งควัามร้้ควัามเข้้าใจและการนำาไปใช้้จะเป็นประโยช้น์แก่ผู้้้เรียนหรือผู้้้ทำางานอย้่ในภาครัฐและ

ภาคเอกช้น

นอกจากการสอน สาข้าวิัช้าฯ ยงัมุ่งส่งเสริมงานวิัจัยด้้านการบริหาร เพื่ื�อนำาผู้ลที�ได้้รับมาปรับใช้้ในการผู้ลิตเอกสาร

การสอน หรือปรับปรุงชุ้ด้วิัช้าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพัื่ฒนาการข้องสังคมที�เปลี�ยนแปลงอย้่ตลอด้เวัลา

สาข้าวิัช้าวิัทยาการจัด้การ เปิด้สอนหลักส้ตรต่าง ๆ ดั้งนี�

1.	หลัักสููตรเทคโนโลัยีีบััณฑิิต

				วิิชาเอกการจััดการงานก่อสูร้าง	(ต่อเน่�อง)	รหัสู 30142 หลัักสููตรปรับัปรุง	พ.ศ.	2563  

2.	หลัักสููตรบัริหารธุุรกิจับััณฑิิต	(การจััดการ)	รหัสู	30234

3.	หลัักสููตรบัริหารธุุรกิจับััณฑิิต

	 3.1	วิิชาเอกการเงิน	รหัสู	30274

	 3.2	วิิชาเอกการตลัาด	รหัสู	30284

	 3.3	วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยีวิ	รหัสู	30264

4.	หลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรบััณฑิิต	หลัักสููตรปรับัปรุง	พ.ศ.	2565

	 4.1	วิิชาเอกการบัริหารทรัพยีากรมนุษย์ี	รหัสู	30354

	 4.2	วิิชาเอกการบัริหารท้องถิิ่�นแลัะการจััดการเม่อง	รหัสู	30384

	 4.3	วิิชาเอกการจััดการภาครัฐแลัะเอกชน	รหัสู	30394

5.	หลัักสููตรบััญชีบััณฑิิต	รหัสู	30424	หลัักสููตรปรับัปรุง	พ.ศ.	2564

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการมีีวัิตถุุประสงค์์ ดังนีี้�

1. เพืื่�อพัื่ฒนาบุคลากรและผู้ลิตบัณฑิิตในสาข้าวิัช้าวิัทยาการจัด้การ ซึึ่�งเป็นการสนับสนุนการพัื่ฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมข้องประเทศ

2. เพืื่�อส่งเสริมการวิัจัยค้นคว้ัาในสาข้าวิัช้าวิัทยาการจัด้การ เพืื่�อควัามก้าวัหน้าทางวิัช้าการและเพืื่�อประโยช้น์ใน

การพัื่ฒนาประเทศ

3. เพืื่�อเปน็ศ้นยบ์รกิารทางวัชิ้าการแกป่ระช้าช้น ตลอด้ทั�งการเผู้ยแพื่รค่วัามร้ด้้้านวัทิยาการจัด้การในหม่้นกัธุุรกิจ 

ข้้าราช้การ และนักบริหารด้้านต่าง ๆ

4. เพืื่�อส่งเสริมคุณธุรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชี้พื่ด้้านการบริหารและการจัด้การ

ผู้้�ที�สำาเร็จัการศึึกษาในี้สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ สามีารถุประกอบอาชีพดังนีี้�

ผู้้้ที�สำาเร็จการศึกษาหลักส้ตรเทคโนโลยีบัณฑิิต สามารถุประกอบอาช้ีพื่การจัด้การงานก่อสร้างและวัิช้าชี้พื่ที�

เกี�ยวัข้้อง ทั�งในลักษณะข้องการประกอบวิัช้าชี้พื่อิสระและเข้้าทำางานในองค์กร หรือหน่วัยงานทั�งในภาครัฐและภาคเอกช้น

ผู้้้ที�สำาเร็จการศึกษาหลักส้ตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต สามารถุประกอบอาชี้พื่ที�เกี�ยวัข้้องกับธุุรกิจทุกด้้านทั�งภาครัฐ 

ภาคเอกช้น และประกอบอาชี้พื่ส่วันตัวั เช่้น ค้าข้าย นักธุุรกิจ นักการเงิน นักการธุนาคาร เลข้านุการ นักการตลาด้ พื่นักงานข้าย 

4) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ  รหััส 30
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ผู้้้ที�สำาเร็จการศึกษาหลักส้ตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต สามารถุประกอบอาชี้พื่ที�เกี�ยวัข้้องกับธุุรกิจทุกด้้านทั�งภาครัฐ 

ภาคเอกช้น และประกอบอาชี้พื่ส่วันตัวั เช่้น ค้าข้าย นักธุุรกิจ นักการเงิน นักการธุนาคาร เลข้านุการ นักการตลาด้ พื่นักงานข้าย 

พื่นักงานบริการ มัคคุเทศก์

ผู้้้ที�สำาเร็จการศึกษาในหลักส้ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิิต สามารถุประกอบอาชี้พื่ได้้หลายลักษณะทั�งใน 

หน่วัยงานภาครัฐ ภาคเอกช้น และรัฐวิัสาหกิจ เช่้น ปลัด้อำาเภอ ปลัด้องค์การบริหารส่วันตำาบล (อบต.) พัื่ฒนากร 

นักวิัช้าการ เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วัไป และตำารวัจ 

ผู้้้ที�สำาเร็จการศึกษาหลักส้ตรบัญชี้บัณฑิิต สามารถุประกอบอาชี้พื่ที�เกี�ยวักับการบัญชี้ เช่้น นักบัญชี้ ผู้้้สอบบัญชี้ทั�ง

ภาครัฐ และภาคเอกช้น ประกอบอาชี้พื่ส่วันตัวั ทั�งนี�ผู้้้สำาเร็จการศึกษาทุกหลักส้ตรข้องสาข้าวิัช้าวิัทยาการจัด้การสามารถุ

ศึกษาต่อในระดั้บที�ส้งขึ้�นทั�งในประเทศและต่างประเทศ
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วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเน่�อง) (30142)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

หัลัักสูตรเทคโนโลัยีบััณฑิิต

วิิชาเอกการจััดการงานก่อสร้าง (ต่อเน่�อง)  รหััส 30142 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2563  

ช่�อปริญญา ช่�อย่อ
เทคโนโลยีบัณฑิิต (การจัด้การงานก่อสร้าง) ทล.บ. (การจัด้การงานก่อสร้าง)
Bachelor of Technology (Construction B.Tech. (Construction Management)
Management)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

วิิชาเอกการจััดการงานี้ก่อสร�าง (ต่อเนี้่�อง)  

รหััส 30142 

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

1. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือเทียบเท่า

 ในสาข้าวิัช้าช่้างก่อสร้าง ช่้างโยธุา ช่้างเทคนิคสถุาปัตยกรรม 

 ช่้างสำารวัจ  วิัศวักรรมการทาง วิัศวักรรมช้ลประทาน วิัศวักรรม 

 โยธุา หัร่อ

2. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) สาข้าวิัช้า 

 เทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีีพ้ื้�นัความีร้้ัเดิมี ปิวช. ก่อสร้ัาง และ 

 มีประสบการณ์การทำางานด้้านที�เกี�ยวัข้้องกับการก่อสร้าง หัร่อ

3. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิิต (มัณฑินศิลป์) เฉพื่าะ 

 สาข้าวิัช้าการออกแบบตกแต่งภายใน หัร่อ

4. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีช่้างช้ลประทานบัณฑิิต หัร่อ

5.  สำา เร็จการศึกษาปริญญาตรีห รือเทียบเท่าในสาข้าวัิช้า 

 วิัศวักรรมศาสตร์ (วิัศวักรรมโยธุา วิัศวักรรมไฟฟ้า วิัศวักรรม 

 เครื�องกล) หัร่อ

6. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสถุาปัตยกรรมศาสตร์ (สถุาปัตยกรรม 

 หลัก สถุาปัตยกรรมภายใน ภ้มิสถุาปัตยกรรม) หัร่อ

7. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่เทคนิค (ปวัท.) 

 ประเภทวิัช้าช่้างอุตสาหกรรมในสาข้าวิัช้าเทคนิควิัศวักรรม 

 สำารวัจ เทคนิควิัศวักรรมโยธุา เทคนิคสถุาปัตยกรรม

นัักศึึกษาทีี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พื้.ศึ. 2563 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2569    

มีหาวิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

 

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 136-138

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 202

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 211
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โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดของหลัักสููตร

หัลัักสูตรเทคโนโลัยีบััณฑิิต

วิิชาเอกการจััดการงานก่อสร้าง (ต่อเน่�อง)  รหััส 30142 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2563  
1. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเท่ี�ในสำ�ข�วิช�ช่�งก่อสำร้็�ง	 ช่�งโยธ�	 ช่�งเทีคนิคสำถ�ปัตยกร็ร็ม	 ช่�งสำำ�ร็วจ

วิศึวกร็ร็มก�ร็ที�ง	วิศึวกร็ร็มชลปร็ะที�น	วิศึวกร็ร็มโยธ�	หร็ือสำ�ข�วิช�เทีคนิคอุตสำ�หกร็ร็ม	โดยมี้พื้้�นึ่ควุ�มีร็้้เดิมี

ปวุช. ก่อสำร็้�ง และมี้ปร็ะสำบก�ร็ณ์์ก�ร็ทำำ�ง�นึ่ด้�นึ่ทำ้�เก้�ยวุข้้องกับก�ร็ก่อสำร็้�ง	 หร็ือปร็ิญญ�ตรี็ศึิลปบัณฑิิต

(มัณฑินศิึลป์)	 เฉพ�ะสำ�ข�วิช�ก�ร็ออกแบบตกแต่งภ�ยใน	 หร็ือปร็ิญญ�ตรี็ช่�งชลปร็ะที�นบัณฑิิต	 หร็ือ

ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�วิช�วิศึวกร็ร็มศึ�สำตร็์	 (วิศึวกร็ร็มโยธ�	 วิศึวกร็ร็มไฟฟ้�	 วิศึวกร็ร็มเคร็ื�องกล)

หร็ือสำถ�ปัตยกร็ร็มศึ�สำตร็์	(สำถ�ปัตยกร็ร็มหลัก	สำถ�ปัตยกร็ร็มภ�ยใน	ภูมิสำถ�ปัตยกร็ร็ม)

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ  9 ชุดวิชา (54 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 13 ชุดวิชา (78 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 10121  อารยธุรรมมนุษย์  10131  สังคมมนุษย์ 10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 9 ชุดวิชา (54 หน่ัวยกิต้)

วิิชาเฉพาะพ้�นฐาน   3   ชุดวิิชา

30205  คณิตศาสตร์และสถิุติ   31306  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการจัด้การ 31413  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการจัด้การ

โครงการเพืื่�องานก่อสร้าง(1)              เครื�องจักรกลงานก่อสร้าง(1)

      วิิชาเฉพาะด้าน   6   ชุดวิิชา

- บัังคัับั   5   ชุดวิิชา

      31307  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการ 31309  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการจัด้การ 31414  โครงการด้้านการจัด้การงาน     

                วัางแผู้นงานก่อสร้าง(1) งานสนามในงานก่อสร้าง(1) ก่อสร้างและประสบการณ์

31308  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการสำารวัจ      31412  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการควับคุม วิัช้าชี้พื่การจัด้การงานก่อสร้าง(2)

                ปริมาณและการประมาณราคา และการตรวัจงานก่อสร้าง(1)

งานก่อสร้าง(1)

- และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

      30105  การบัญชี้และการเงิน         31405  การวิัเคราะห์โครงการ        32330  เศรษฐศาสตร์เพืื่�อการจัด้การ

 เพืื่�องานก่อสร้าง               31407  เทคโนโลยีการก่อสร้างข้นาด้ใหญ่     และการภาษีอากร

31305  เทคโนโลยีสารสนเทศเพืื่�อ    31410  การจัด้การงานก่อสร้างอย่างยั�งยืน  54130  เทคโนโลยีการจัด้การ     

 การจัด้การงานก่อสร้าง       31411  การจัด้การทรัพื่ยากรอาคาร         อาชี้วัอนามัยและควัามปลอด้ภัย

หัมีายเหัตุ  * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีทั�งทฤษฎีีและการฝึึกปฏิิบัติผู่้านระบบ Online
(2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเน่�อง) (30142)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา        (6 หน่ัวยกิต้) 

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวัิช้าที�มหาวัิทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ปร็ะเภทีวิช�ช่�งอุตสำ�หกร็ร็มในสำ�ข�วิช�เทีคนิควิศึวกร็ร็มสำำ�ร็วจ	 เทีคนิควิศึวกร็ร็มโยธ�	 

	 และเทีคนิคสำถ�ปัตยกร็ร็ม

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 4 ชุดวิชา (24 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 4 ชุดวิชา (24 หน่ัวยกิต้)

 - บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 - และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72  หน่ัวยกิต้)

 วิิชาเฉพาะพ้�นฐาน   3   ชุดวิิชา

 30205  คณิตศาสตร์และสถิุติ              31306  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการจัด้การ  31413  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการจัด้การ

                                                               โครงการเพืื่�องานก่อสร้าง(1)        เครื�องจักรกลงานก่อสร้าง(1)

หัมีายเหัตุ  * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีทั�งทฤษฎีีและการฝึึกปฏิิบัติผู่้านระบบ Online
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       วิิชาเฉพาะด้าน   9   ชุดวิิชา

- บัังคัับั   8   ชุดวิิชา

       31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพืื่�อ        31309  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการจัด้การ 31412  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการควับคุม   

 การจัด้การงานก่อสร้าง  งานสนามในงานก่อสร้าง(1)          และการตรวัจงานก่อสร้าง(1)

 31307 ทฤษฎีีและปฏิิบัติการ      31407  เทคโนโลยีการก่อสร้างข้นาด้ใหญ่ 31414 โครงการด้้านการจัด้การงาน 

 วัางแผู้นงานก่อสร้าง(1) 31410  การจัด้การงานก่อสร้างอย่างยั�งยืน ก่อสร้างและประสบการณ์

31308 ทฤษฎีีและปฏิิบัติการสำารวัจ  วิัช้าชี้พื่การจัด้การงานก่อสร้าง(2)

ปริมาณและการประมาณ 

 ราคางานก่อสร้าง(1)

- และเล้อก  1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

       30105  การบัญชี้และการเงิน              31411  การจัด้การทรัพื่ยากรอาคาร      54130  เทคโนโลยีการจัด้การ 

เพืื่�องานก่อสร้าง                   32330  เศรษฐศาสตร์เพืื่�อการจัด้การ               อาชี้วัอนามัยและ

       31405 การวิัเคราะห์โครงการ  และการภาษีอากร  ควัามปลอด้ภัย

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา      (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีทั�งทฤษฎีีและการฝึึกปฏิิบัติผู่้านระบบ Online
(2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ห
ลักสูตรบริห

ารธุรกิจบัณ
ฑิ

ต (การจัดการ) (30234)
สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

บัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต (การจััดการ)  รหััส 30234

ช่�อปริญญา ช่�อย่อ
บริหารธุุรกิจบัณฑิิต (การจัด้การ) บธุ.บ. (การจัด้การ)
Bachelor of Business Administration (Management) B.B.A. (Management)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

บริหัารธุุรกิจับัณฑิิต (การจััดการ)

รหััส  30234

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเปิ็นั ผ้้่ ทีี่� มีี 

 ปิรัะสบการัณ์์ในัการัปิรัะกอบอาชีพื้ หร้ัอการัดำารังชีวิต้ หร้ัอ 

 การัเป็ินัผ้้่นัำาสังคมี อย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วไม่ีน้ัอยกว่า 5 ปีิ  

 หร้ัอมีีอายุไม่ีน้ัอยกว่า 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัันเปิด้ภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร โด้ยกรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีา 

 พื้ร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมีคัรัเพ้ื้�อใช้ปิรัะกอบการัพื้จิารัณ์า 

 รัับเข้้าศึึกษา หัร่อ

2. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัร่อ

3. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวัิช้าชี้พื่ (ปวัช้.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัร่อ

4. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือ 

 เทียบเท่าในประเภทวัิช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหารธุุรกิจ หรือ 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาข้าวัิช้าบริหารธุุรกิจ หรือสาข้า 

 วิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร และ 

 วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ หัร่อ

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือ 

 เทียบเท่าทีี่�ไม่ีใช่ประเภทวัิช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหารธุุรกิจ หรือ 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทีี่�ไม่ีใช่สาข้าวิัช้าบริหารธุุรกิจ หรือ 

 สาข้าวัิช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร และ 

 วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ หัร่อ

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 141-148

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 203

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 212
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สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

บริหัารธุุรกิจับัณฑิิต (การจััดการ)

รหััส  30234

(ต่อ)

6.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งในสาข้าวิัช้าบริหารธุุรกิจ 

 หรือสาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร และ 

 วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ หัรอ่

7.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งทีี่� ไ ม่ีใช่สาข้าวัิช้า 

 บริหารธุุรกิจ หรือสาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงินและ 

 การธุนาคาร และวิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 141-148

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 203

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 212
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ห
ลักสูตรบริห

ารธุรกิจบัณ
ฑิ

ต (การจัดการ) (30234)
สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดของหลัักสููตร

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

บัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต (การจััดการ)  รหััส 30234
1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�		หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 4 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา 

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก   2   ชุดวิิชา โดยเล้อกเร้ียนต่ามกลุ่มวิิชา กลุ่มวิิชาละ 1 ชุดวิิชา ดังน้�

 กลุ่มวิิชามนุษยศาสต่ร์ี

 10103 ทักษะชี้วิัต 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

 กลุ่มวิิชาสังคัมศาสต่ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   8   ชุดวิิชา

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 32206 สถิุติธุุรกิจและการวิัเคราะห์

 30205 คณิตศาสตร์และสถิุติ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ  เชิ้งปริมาณ

 30208 การบัญชี้การเงินและการบัญชี้  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

   เพืื่�อการจัด้การ 30211 องค์การและการจัด้การ และ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

 วิิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32326 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุและ 32342 ภาวัะผู้้้นำาและพื่ฤติกรรม 32482 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

          การจัด้การเพืื่�อสร้างสมรรถุนะ  องค์การ  การจัด้การ(1)

 32341 ระบบสารสนเทศเพืื่�อการจัด้การ 32452  กลยุทธ์ุการจัด้การ 32493 การจัด้การนวััตกรรมและ

    และธุุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  ทรัพื่ยากรมนุษย์และ  การจัด้การเพืื่�อควัามยั�งยืน

      องค์การแห่งการเรียนร้้  

        
หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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- และเล้อก   2   ชุดวิิชา จากกลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

กลุ่มวิิชาการีจัดการีทัั่�วิไปและทั่รัีพยากรีมนุษย์

32343 ธุุรกิจระหว่ัางประเทศและ 32408 การจัด้การธุุรกิจข้นาด้ย่อม 32453 การพื่นักงานสัมพัื่นธ์ุและ

 การจัด้การห่วังโซ่ึ่อุปทาน และการค้าปลีก  การบริหารค่าตอบแทน

กลุ่มวิิชาผู้้้ปรีะกอบัการี

32449 การสร้างธุุรกิจและการเป็น 32494 แผู้นธุุรกิจและการวิัจัยธุุรกิจ

 ผู้้้ประกอบการ

กลุ่มวิิชาการีเงิน

32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ 32340 การเงินส่วันบุคคลและ

หลักการประกันภัย การภาษีอากร

กลุ่มวิิชาการีต่ลาด

 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ในปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�

ในสำ�ข�วิช�บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	หรื็อสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร์็	วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร์็ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 10 ชุดวิชา (60 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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ห
ลักสูตรบริห

ารธุรกิจบัณ
ฑิ

ต (การจัดการ) (30234)
สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

- บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 10 ชุดวิชา (60 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   3   ชุดวิิชา

30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 32206 สถิุติธุุรกิจและการวิัเคราะห์

 การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  เชิ้งปริมาณ

วิิชาเฉพาะด้าน   7   ชุดวิิชา 

- บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

32326 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุและ 32342 ภาวัะผู้้้นำาและพื่ฤติกรรม 32482 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

การจัด้การเพืื่�อสร้างสมรรถุนะ องค์การ การจัด้การ(1)

32341 ระบบสารสนเทศเพืื่�อการจัด้การ 32452 กลยุทธ์ุการจัด้การ 32493 การจัด้การนวััตกรรม

และธุุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพื่ยากรมนุษย์และ และการจัด้การเพืื่�อควัามยั�งยืน

องค์การแห่งการเรียนร้้

- และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากกลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

กลุ่มวิิชาการีจัดการีทัั่�วิไปและทั่รัีพยากรีมนุษย์

32343 ธุุรกิจระหว่ัางประเทศและ 32408 การจัด้การธุุรกิจข้นาด้ย่อม 32453 การพื่นักงานสัมพัื่นธ์ุและ

 การจัด้การห่วังโซ่ึ่อุปทาน และการค้าปลีก  การบริหารค่าตอบแทน

กลุ่มวิิชาผู้้้ปรีะกอบัการี

32449 การสร้างธุุรกิจและการเป็น 32494 แผู้นธุุรกิจและการวิัจัยธุุรกิจ

 ผู้้้ประกอบการ

กลุ่มวิิชาการีเงิน

32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ 32340 การเงินส่วันบุคคล

หลักการประกันภัย และการภาษีอากร

กลุ่มวิิชาการีต่ลาด

 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลอืกศกึษาได้้จากช้ดุ้วิัช้าหรอืรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสมัฤทธุบัิตร หรือในหลักส้ตรระด้บัประกาศนยีบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวัิช้าที�มหาวัิทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ทีี�ไม่ใช่ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่� 

 ทีี�ไม่ใช่สำ�ข�วิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	 หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	 วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	 และวิช�เอก 

	 เศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   8   ชุดวิิชา

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 32206 สถิุติธุุรกิจและการวิัเคราะห์

 30205 คณิตศาสตร์และสถิุติ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ  เชิ้งปริมาณ

 30208 การบัญชี้การเงินและการบัญชี้  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

   เพืื่�อการจัด้การ 30211 องค์การและการจัด้การ และ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

 วิิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32326 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุและ 32342 ภาวัะผู้้้นำาและพื่ฤติกรรม 32482 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

   การจัด้การเพืื่�อสร้างสมรรถุนะ  องค์การ  การจัด้การ(1)

 32341 ระบบสารสนเทศเพืื่�อ 32452 กลยุทธ์ุการจัด้การ 32493 การจัด้การนวััตกรรม  

   การจัด้การและธุุรกิจ  ทรัพื่ยากรมนุษย์และ  และการจัด้การเพืื่�อ

   อิเล็กทรอนิกส์  องค์การแห่งการเรียนร้้  ควัามยั�งยืน  

 
หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ห
ลักสูตรบริห

ารธุรกิจบัณ
ฑิ

ต (การจัดการ) (30234)
สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

- และเล้อก   2   ชุดวิิชา จากกลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

กลุ่มวิิชาการีจัดการีทัั่�วิไปและทั่รัีพยากรีมนุษย์

32343 ธุุรกิจระหว่ัางประเทศและ 32408 การจัด้การธุุรกิจข้นาด้ย่อม 32453 การพื่นักงานสัมพัื่นธ์ุและ

 การจัด้การห่วังโซ่ึ่อุปทาน และการค้าปลีก  การบริหารค่าตอบแทน

กลุ่มวิิชาผู้้้ปรีะกอบัการี

32449 การสร้างธุุรกิจและการเป็น 32494 แผู้นธุุรกิจและการวิัจัยธุุรกิจ

 ผู้้้ประกอบการ

กลุ่มวิิชาการีเงิน

32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ 32340 การเงินส่วันบุคคล

หลักการประกันภัย และการภาษีอากร

กลุ่มวิิชาการีต่ลาด

 32432  การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

4. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งในสำ�ข�วิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	 วิช�เอกก�ร็เงิน

และก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 10 ชุดวิชา (60 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปี)

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 10 ชุดวิชา (60 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   3   ชุดวิิชา

30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 32206 สถิุติธุุรกิจและการวิัเคราะห์

 การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  เชิ้งปริมาณ

วิิชาเฉพาะด้าน   7   ชุดวิิชา 

- บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

32326 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุและ 32342 ภาวัะผู้้้นำาและพื่ฤติกรรม 32482 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

 การจัด้การเพืื่�อสร้างสมรรถุนะ องค์การ การจัด้การ(1)

32341 ระบบสารสนเทศเพืื่�อ 32452 กลยุทธ์ุการจัด้การ 32493 การจัด้การนวััตกรรม

 การจัด้การและธุุรกิจ ทรัพื่ยากรมนุษย์และ และการจัด้การเพืื่�อควัามยั�งยืน

          อิเล็กทรอนิกส์ องค์การแห่งการเรียนร้้

- และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากกลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

กลุ่มวิิชาการีจัดการีทัั่�วิไปและทั่รัีพยากรีมนุษย์

32343 ธุุรกิจระหว่ัางประเทศและ 32408 การจัด้การธุุรกิจข้นาด้ย่อม 32453 การพื่นักงานสัมพัื่นธ์ุและ

 การจัด้การห่วังโซ่ึ่อุปทาน และการค้าปลีก  การบริหารค่าตอบแทน

กลุ่มวิิชาผู้้้ปรีะกอบัการี

32449 การสร้างธุุรกิจและการเป็น 32494 แผู้นธุุรกิจและการวิัจัยธุุรกิจ

 ผู้้้ประกอบการ

กลุ่มวิิชาการีเงิน

32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ 32340 การเงินส่วันบุคคลและ

หลักการประกันภัย การภาษีอากร

กลุ่มวิิชาการีต่ลาด

 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ห
ลักสูตรบริห

ารธุรกิจบัณ
ฑิ

ต (การจัดการ) (30234)
สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งทีี�ไม่ใช่สำ�ข�วิช�บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร์็	วิช�เอกก�ร็เงิน 

	 และก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   8   ชุดวิิชา

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 32206 สถิุติธุุรกิจและการวิัเคราะห์

 30205 คณิตศาสตร์และสถิุติ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ  เชิ้งปริมาณ

 30208 การบัญชี้การเงินและการบัญชี้  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

   เพืื่�อการจัด้การ 30211 องค์การและการจัด้การ และ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

 วิิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิิชา

   -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32326 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุและ 32342 ภาวัะผู้้้นำาและพื่ฤติกรรม 32482 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

           การจัด้การเพืื่�อสร้างสมรรถุนะ  องค์การ  การจัด้การ(1)

 32341 ระบบสารสนเทศเพืื่�อ 32452 กลยุทธ์ุการจัด้การ 32493 การจัด้การนวััตกรรม

          การจัด้การและธุุรกิจ  ทรัพื่ยากรมนุษย์และ  และการจัด้การเพืื่�อควัามยั�งยืน

          อิเล็กทรอนิกส์  องค์การแห่งการเรียนร้้

 
หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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- และเล้อก   2   ชุดวิิชา จากกลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

กลุ่มวิิชาการีจัดการีทัั่�วิไปและทั่รัีพยากรีมนุษย์

32343 ธุุรกิจระหว่ัางประเทศและ 32408 การจัด้การธุุรกิจข้นาด้ย่อม 32453 การพื่นักงานสัมพัื่นธ์ุและ

 การจัด้การห่วังโซ่ึ่อุปทาน และการค้าปลีก  การบริหารค่าตอบแทน

กลุ่มวิิชาผู้้้ปรีะกอบัการี

32449 การสร้างธุุรกิจและการเป็น 32494 แผู้นธุุรกิจและการวิัจัยธุุรกิจ

 ผู้้้ประกอบการ

กลุ่มวิิชาการีเงิน

32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ 32340 การเงินส่วันบุคคล

หลักการประกันภัย และการภาษีอากร

กลุ่มวิิชาการีต่ลาด

 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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วิชาเอกการเงิน (30274)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการเงิน  รหััส 30274

ช่�อปริญญา ช่�อย่อ
บริหารธุุรกิจบัณฑิิต บธุ.บ. 
Bachelor of Business Administration B.B.A.

 

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

วิิชาเอกการเงินี้  

รหััส 30274

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเ ป็ินัผ่้้ ทีี่� มีี 

 ปิรัะสบการัณ์์ในัการัปิรัะกอบอาชีพื้ หร้ัอการัดำารังชีวิต้ หร้ัอ 

 การัเป็ินัผ้้่นัำาสังคมี อย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วไม่ีน้ัอยกว่า 5 ปีิ  

 หร้ัอมีีอายุไม่ีน้ัอยกว่า 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัันเปิด้ภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร โด้ยกรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีา 

 พื้ร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมัีครัเพ้ื้�อใช้ปิรัะกอบการัพิื้จารัณ์า 

 รัับเข้้าศึึกษา หัรอ่

2. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัรอ่

3. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ (ปวัช้.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัรอ่

4. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือ 

 เ ทียบเ ท่า ในประเภทวัิช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหาร ธุุรกิ จ  

 สาข้าวิัช้าการบัญชี้ การตลาด้ การเงินและการธุนาคาร การจัด้การ 

 ทรัพื่ยากรมนุษย์ การจัด้การทั�วัไป หรืออนุปริญญาหรือ 

 เทียบเท่าในสาข้าวัิช้าบริหารธุุรกิจ หรือสาข้าวัิช้าเศรษฐศาสตร์  

 วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร และวัิช้าเอกเศรษฐศาสตร์ 

 ธุุรกิจ หัรอ่

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 151-158

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 204

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 213-214
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สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

วิิชาเอกการเงินี้  

รหััส 30274

(ต่อ)

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือ 

 เทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิัช้าพื่าณิช้ยกรรม/

 บริหารธุุรกิจทีี่�ไม่ีใช่สาข้าวิัช้าการบัญชี้ การตลาด้ การเงิน 

 และการธุนาคาร การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ การจัด้การทั�วัไป  

 หัรอ่

6.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือเทียบเท่า

   ทีี่�ไม่ีใช่ประเภทวิัช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหารธุุรกิจ หรืออนุปริญญา 

 หรือเทียบเท่าทีี่�ไม่ีใช่สาข้าวิัช้าบริหารธุุรกิจ หรือสาข้าวิัช้า 

 เศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร และวิัช้าเอก 

 เศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ หัร่อ

7. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งในสาข้าวิัช้าบริหารธุุรกิจ   

 หรือสาข้าวัชิ้าเศรษฐศาสตร ์วิัช้าเอกการเงนิและการธุนาคาร และ 

 วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ หัรอ่

8. สำา เร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ� ง ทีี่� ไ ม่ี ใช่สาข้าวิัช้า 

 บริหารธุุรกิจ หรือสาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงิน 

 และการธุนาคาร และวิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ

 

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 151-158

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 204

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 213-214
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วิชาเอกการเงิน (30274)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดของหลัักสููตร

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการเงิน  รหััส 30274
1. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 23 ชุดวิชา (138 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 4 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

- บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

- และเล้อก  2  ชุดวิิชา โดยเล้อกเร้ียนต่ามกลุ่มวิิชา กลุ่มวิิชาละ 1 ชุดวิิชา ดังน้�

กลุ่มวิิชาสังคัมศาสต่ร์ี

10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

กลุ่มวิิชามนุษยศาสต่ร์ี

10103 ทักษะชี้วิัต 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ เพืื่�อการตัด้สินใจ

การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

วิิชาเฉพาะด้าน   11   ชุดวิิชา

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ 32340 การเงินส่วันบุคคลและ 32456 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การเงิน(1)

32303 การจัด้การการเงิน การภาษีอากร 32457 การลงทุนและการวิัเคราะห์

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32344 ตลาด้การเงินและสถุาบันการเงิน  หลักทรัพื่ย์

และการศึกษาควัามเป็นไปได้้ 32454 การวิัจัยทางธุุรกิจ การวัางแผู้น 32490 การวิัเคราะห์ตราสาร

 ข้องโครงการ และการควับคุมทางการเงิน ทางการเงินและการจัด้การสินเชื้�อ

32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ 32455 ธุุรกิจและการเงินระหว่ัางประเทศ 

หลักการประกันภัย 

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวัิช้าที�มหาวัิทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�	ปวสำ.	หร็อืเทียีบเที�่ในปร็ะเภทีวชิ�พ�ณชิยกร็ร็ม/บร็หิ�ร็ธรุ็กจิ	สำ�ข�วชิ�ก�ร็บญัช	ีก�ร็ตล�ด	ก�ร็เงนิ 

	 และก�ร็ธน�ค�ร็	ก�ร็จดัก�ร็ทีรั็พย�กร็มนษุย	์ก�ร็จดัก�ร็ทีั�วไป	หร็อือนุปริ็ญญ�หร็อืเทียีบเท่ี�ในสำ�ข�วชิ�บร็หิ�ร็ธุร็กจิ	 

	 หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 11 ชุดวิชา (66 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 11 ชุดวิชา (66 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   1   ชุดวิิชา

 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

   และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

   เพืื่�อการตัด้สินใจ

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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วิชาเอกการเงิน (30274)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

วิิชาเฉพาะด้าน   10   ชุดวิิชา

32303 การจัด้การการเงิน 32340 การเงินส่วันบุคคล และ 32455 ธุุรกิจและการเงินระหว่ัางประเทศ

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน การภาษีอากร 32456 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การเงิน(1)

และการศึกษาควัามเป็นไปได้้ 32344 ตลาด้การเงิน และสถุาบันการเงิน 32457 การลงทุนและการวิัเคราะห์

   ข้องโครงการ 32454 การวิัจัยทางธุุรกิจ หลักทรัพื่ย์

32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ การวัางแผู้น และ 32490 การวิัเคราะห์ตราสารทางการเงิน

 หลักการประกันภัย การควับคุมทางการเงิน และการจัด้การสินเชื้�อ

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

3. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุร็กิจทีี�ไม่ใช่

สำ�ข�วิช�ก�ร็บัญชี	ก�ร็ตล�ด	ก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	ก�ร็จัดก�ร็ทีร็ัพย�กร็มนุษย์	ก�ร็จัดก�ร็ทีั�วไป

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 13 ชุดวิชา (78 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4) 
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 13 ชุดวิชา (78 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   3   ชุดวิิชา

30208 การบัญชี้การเงินและการบัญชี้ 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ 

เพืื่�อการจัด้การ และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

เพืื่�อการตัด้สินใจ

วิิชาเฉพาะด้าน   10  ชุดวิิชา

32303 การจัด้การการเงิน 32340 การเงินส่วันบุคคลและ 32456 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การเงิน(1) 

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน การภาษีอากร 32457 การลงทุนและการวิัเคราะห์

และการศึกษาควัามเป็นไปได้้ 32344 ตลาด้การเงิน และสถุาบันการเงิน หลักทรัพื่ย์

   ข้องโครงการ 32454 การวิัจัยทางธุุรกิจ การวัางแผู้น 32490 การวิัเคราะห์ตราสารทางการเงิน

32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ และการควับคุมทางการเงิน  และการจัด้การสินเชื้�อ

 หลักการประกันภัย 32455 ธุุรกิจและการเงินระหว่ัางประเทศ 

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการเงิน (30274)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

4. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ทีี�ไม่ใช่ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�

ทีี�ไม่ใช่สำ�ข�วิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	 หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	 วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	 และวิช�เอก

เศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ เพืื่�อการตัด้สินใจ

การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

วิิชาเฉพาะด้าน   11   ชุดวิิชา

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ 32340 การเงินส่วันบุคคลและ 32455 ธุุรกิจและการเงินระหว่ัางประเทศ

32303 การจัด้การการเงิน การภาษีอากร 32456 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การเงิน(1)

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32344 ตลาด้การเงิน และ 32457 การลงทุนและการวิัเคราะห์

 และการศึกษาควัามเป็นไปได้้ สถุาบันการเงิน หลักทรัพื่ย์

   ข้องโครงการ 32454 การวิัจัยทางธุุรกิจ การวัางแผู้น 32490 การวิัเคราะห์ตราสารทางการเงิน

32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ และการควับคุมทางการเงิน  และการจัด้การสินเชื้�อ

 หลักการประกันภัย

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

5. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งในสำ�ข�วิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	 วิช�เอกก�ร็เงินและ

ก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   1   ชุดวิิชา

30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

 เพืื่�อการตัด้สินใจ

วิิชาเฉพาะด้าน   11  ชุดวิิชา  

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ 32340 การเงินส่วันบุคคลและ 32455 ธุุรกิจและการเงินระหว่ัางประเทศ

32303 การจัด้การการเงิน การภาษีอากร 32456 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การเงิน(1)

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32344 ตลาด้การเงิน และ 32457 การลงทุนและการวิัเคราะห์

และการศึกษาควัามเป็นไปได้้ สถุาบันการเงิน หลักทรัพื่ย์

 ข้องโครงการ 32454 การวิัจัยทางธุุรกิจ 32490 การวิัเคราะห์ตราสารทางการเงิน

32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ การวัางแผู้น และ และการจัด้การสินเชื้�อ

หลักการประกันภัย การควับคุมทางการเงิน

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการเงิน (30274)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

6.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งทีี�ไม่ใช่สำ�ข�วิช�บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร์็	วิช�เอกก�ร็เงิน 

	 และก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 19 ชุดวิชา (114 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

 30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

   การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ  เพืื่�อการตัด้สินใจ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

 
หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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วิิชาเฉพาะด้าน   11   ชุดวิิชา

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ 32340 การเงินส่วันบุคคลและ 32455 ธุุรกิจและการเงินระหว่ัางประเทศ

32303 การจัด้การการเงิน การภาษีอากร 32456 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การเงิน(1)

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32344 ตลาด้การเงิน และ 32457 การลงทุนและการวิัเคราะห์

 และการศึกษาควัามเป็นไปได้้ สถุาบันการเงิน หลักทรัพื่ย์

   ข้องโครงการ 32454 การวิัจัยทางธุุรกิจ การวัางแผู้น 32490 การวิัเคราะห์ตราสารทางการเงิน

32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ และการควับคุมทางการเงิน  และการจัด้การสินเชื้�อ

 หลักการประกันภัย

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า
(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการตลาด (30284)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการตลัาด  รหััส 30284  

ช่�อปริญญา ช่�อย่อ
บริหารธุุรกิจบัณฑิิต บธุ.บ. 
Bachelor of Business Administration B.B.A.

 

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

วิิชาเอกการตลาด  

รหััส 30284

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเปิ็นั ผ้้่ ทีี่� มีี 

 ปิรัะสบการัณ์์ในัการัปิรัะกอบอาชีพื้ หร้ัอการัดำารังชีวิต้ หร้ัอ 

 การัเป็ินัผ่้้นัำาสังคมีอย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วไม่ีน้ัอยกว่า 5 ปีิ  

 หร้ัอมีีอายุไม่ีน้ัอยกว่า 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัันเปิด้ภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร โด้ยกรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีา 

 พื้ร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมีคัรัเพ้ื้�อใช้ปิรัะกอบการัพื้จิารัณ์า 

 รัับเข้้าศึึกษา หัร่อ

2. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

    ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัร่อ

3.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวัิช้าชี้พื่ (ปวัช้.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัร่อ

4.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือ 

 เทียบเท่าในประเภทวัิช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหารธุุรกิจ สาข้าวัิช้า 

 การบัญชี้ การตลาด้ การเงินและการธุนาคาร การจัด้การ 

 ทรัพื่ยากรมนุษย์ การจัด้การทั�วัไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ในสาข้าวิัช้าบริหารธุุรกิจ หรือสาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอก 

 การเงินและการธุนาคาร และวิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ หัร่อ 

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือ 

 เทียบเท่าทีี่�ไม่ีใช่ประเภทวัิช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหารธุุรกิจ หรือ 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทีี่�ไม่ีใช่สาข้าวิัช้าบริหารธุุรกิจ หรือ 

 สาข้าวัิช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร และ 

 วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ หัร่อ

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 161-167

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 205

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 214-215
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สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

วิิชาเอกการตลาด  

รหััส 30284

(ต่อ)

6.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งในสาข้าวิัช้าบริหารธุุรกิจ 

 หรือสาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร และ 

 วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ หัรอ่

7. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งทีี่� ไ ม่ีใช่สาข้าวัิช้า 

 บริหารธุุรกิจ หรือสาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงินและ 

 การธุนาคาร และวิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 161-167

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 205

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 214-215
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วิชาเอกการตลาด (30284)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดของหลัักสููตร

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการตลัาด  รหััส 30284  
1. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 4 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

- บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

- และเล้อก  2  ชุดวิิชา โดยเล้อกเร้ียนต่ามกลุ่มวิิชา กลุ่มวิิชาละ 1 ชุดวิิชา ดังน้�

กลุ่มวิิชาสังคัมศาสต่ร์ี

10131 สังคมมนุษย์  10152 ไทยกับสังคมโลก

กลุ่มวิิชามนุษยศาสต่ร์ี

10103 ทักษะชี้วิัต 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ 

การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ เพืื่�อการตัด้สินใจ

การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

วิิชาเฉพาะด้าน   10   ชุดวิิชา

- บัังคัับั   9   ชุดวิิชา

32302 การจัด้การการตลาด้ 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด้ 32473 การจัด้การช่้องทางการตลาด้

32316 การจัด้การการข้ายและ และการวิัจัยการตลาด้ และ และห่วังโซ่ึ่อุปทาน

 ศิลปะการข้าย การศึกษาควัามเป็นไปได้้ 32474 การสื�อสารและการส่งเสริม

32333 การวิัเคราะห์พื่ฤติกรรม 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา การตลาด้ 

   ผู้้้บริโภค 32435 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ 32489 การตลาด้ร่วัมสมัย 

การตลาด้(1) และการตลาด้ดิ้จิทัล

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น



162 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิช
าเ

อก
กา

รต
ลา

ด 
(3

02
84

)
สา

ขา
วิช

าวิ
ทย

าก
าร

จัด
กา

ร 
(3

0)

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 32408 การจัด้การธุุรกิจข้นาด้ย่อม 32449 การสร้างธุุรกิจและ 32476 การตลาด้สถุาบันและ

   และการค้าปลีก  การเป็นผู้้้ประกอบการ  การตลาด้บริการ

 32414  การตลาด้สินค้าเกษตรกับ 32475 การตลาด้ระหว่ัางประเทศ

   เศรษฐกิจข้องไทย  และการตลาด้โลก

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื� ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเท่ี�ในปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	สำ�ข�วิช�ก�ร็บัญชี	 ก�ร็ตล�ด	 

	 ก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	ก�ร็จัดก�ร็ทีร็ัพย�กร็มนุษย์	 ก�ร็จัดก�ร็ทีั�วไป	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�วิช� 

	 บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 10 ชุดวิชา (60 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ*   3  ชุดวิชา  (18 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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วิชาเอกการตลาด (30284)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ  10  ชุดวิชา (60 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   1   ชุดวิิชา

30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ และ

 การวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณเพืื่�อการตัด้สินใจ

วิิชาเฉพาะด้าน   9   ชุดวิิชา

32302 การจัด้การการตลาด้ 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด้ 32473 การจัด้การช่้องทางการตลาด้

32316 การจัด้การการข้ายและ และการวิัจัยการตลาด้ และ และห่วังโซ่ึ่อุปทาน

   ศิลปะการข้าย การศึกษาควัามเป็นไปได้้ 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

32333 การวิัเคราะห์พื่ฤติกรรม 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32489 การตลาด้ร่วัมสมัย

ผู้้้บริโภค 32435 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่  และการตลาด้ดิ้จิทัล

การตลาด้(1)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

3. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ทีี�ไม่ใช่ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�

ทีี�ไม่ใช่สำ�ข�วิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	 หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	 วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	 และวิช�เอก

เศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ เพืื่�อการตัด้สินใจ

การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

วิิชาเฉพาะด้าน   10   ชุดวิิชา

- บัังคัับั   9   ชุดวิิชา

32302 การจัด้การการตลาด้ 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด้ 32473 การจัด้การช่้องทางการตลาด้

32316 การจัด้การการข้ายและ และการวิัจัยการตลาด้ และ  และห่วังโซ่ึ่อุปทาน

 ศิลปะการข้าย การศึกษาควัามเป็นไปได้้ 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

32333 การวิัเคราะห์พื่ฤติกรรม 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32489 การตลาด้ร่วัมสมัย

ผู้้้บริโภค 32435 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การตลาด้(1)  และการตลาด้ดิ้จิทัล

- และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

32408 การจัด้การธุุรกิจข้นาด้ย่อม 32449 การสร้างธุุรกิจและการเป็น 32476 การตลาด้สถุาบันและ

และการค้าปลีก ผู้้้ประกอบการ การตลาด้บริการ

32414 การตลาด้สินค้าเกษตรกับ 32475 การตลาด้ระหว่ัางประเทศ 

 เศรษฐกิจข้องไทย และการตลาด้โลก

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการตลาด (30284)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

4. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งในสำ�ข�วิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	 วิช�เอกก�ร็เงิน

และก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 10 ชุดวิชา (60 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 10 ชุดวิชา (60 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   1   ชุดวิิชา

30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ และ

 การวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณเพืื่�อการตัด้สินใจ

วิิชาเฉพาะด้าน   9   ชุดวิิชา

32302 การจัด้การการตลาด้ 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด้ 32473 การจัด้การช่้องทางการตลาด้

32316 การจัด้การการข้ายและ และการวิัจัยการตลาด้ และ และห่วังโซ่ึ่อุปทาน

   ศิลปะการข้าย การศึกษาควัามเป็นไปได้้ 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

32333 การวิัเคราะห์พื่ฤติกรรม 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32489 การตลาด้ร่วัมสมัย

ผู้้้บริโภค 32435 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การตลาด้(1) และการตลาด้ดิ้จิทัล

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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5. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งทีี�ไม่ใช่สำ�ข�วิช�บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร์็	วิช�เอกก�ร็เงิน

และก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ เพืื่�อการตัด้สินใจ

การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

วิิชาเฉพาะด้าน   10   ชุดวิิชา

- บัังคัับั   9   ชุดวิิชา

32302 การจัด้การการตลาด้ 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด้ 32473 การจัด้การช่้องทางการตลาด้

32316 การจัด้การการข้ายและ และการวิัจัยการตลาด้ และ และห่วังโซ่ึ่อุปทาน

 ศิลปะการข้าย การศึกษาควัามเป็นไปได้้ 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

32333 การวิัเคราะห์พื่ฤติกรรม 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32489 การตลาด้ร่วัมสมัย

ผู้้้บริโภค 32435 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การตลาด้(1) และการตลาด้ดิ้จิทัล

- และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

32408 การจัด้การธุุรกิจข้นาด้ย่อม 32449 การสร้างธุุรกิจและ 32476 การตลาด้สถุาบันและ

 และการค้าปลีก การเป็นผู้้้ประกอบการ การตลาด้บริการ

32414 การตลาด้สินค้าเกษตรกับ 32475 การตลาด้ระหว่ัางประเทศ 

เศรษฐกิจข้องไทย และการตลาด้โลก

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการตลาด (30284)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวัิช้าที�มหาวัิทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยวิ  รหััส 30264  

ช่�อปริญญา ช่�อย่อ
บริหารธุุรกิจบัณฑิิต บธุ.บ. 
Bachelor of Business Administration B.B.A.

 

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยวิ  

รหััส 30264

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเปิ็นั ผ้้่ ทีี่� มีี 

 ปิรัะสบการัณ์์ในัการัปิรัะกอบอาชีพื้ หร้ัอการัดำารังชีวิต้ หร้ัอ 

 การัเป็ินัผ่้้นัำาสังคมีอย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วไม่ีน้ัอยกว่า 5 ปีิ  

 หร้ัอมีีอายุไม่ีน้ัอยกว่า 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัันเปิด้ภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร โด้ยกรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีา 

 พื้ร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมีคัรัเพ้ื้�อใช้ปิรัะกอบการัพื้จิารัณ์า 

 รัับเข้้าศึึกษา หัร่อ

2. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัร่อ

3.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวัิช้าชี้พื่ (ปวัช้.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัร่อ

4.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือ 

 เทียบเท่าในประเภทวัิช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหารธุุรกิจ หรือ 

 ประเภทวิัช้าอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั สาข้าวิัช้าการจัด้การธุุรกิจ 

 ท่องเที�ยวั การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือ 

 เทียบเท่าในสาข้าวัิช้าบริหารธุุรกิจ ธุุรกิจบริการ คอมพื่ิวัเตอร์ 

 ธุุรกิจ หรือสาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ  

 วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร หรือสาข้าวิัช้าการโรงแรม 

 และการท่องเที�ยวั หัร่อ

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 170-181

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบยีนัเรีัยนั หน้ัา 206-207

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบยีนัเรีัยนั หน้ัา 216-217
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วิชาเอกการจัดการการท่องเท่�ยวิ (30264)
สาขาวิชาวิท่ยาการจัดการ (30)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยวิ  

รหััส 30264

(ต่อ)

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือเทียบเท่า

    ทีี่�ไม่ีใช่ประเภทวัชิ้าพื่าณิช้ยกรรม/บรหิารธุุรกจิ หรือประเภทวิัช้า

    อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั สาข้าวัิช้าการจัด้การธุุรกิจท่องเที�ยวั 

 การโรงแรมและการบรกิาร หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ทีี่�ไม่ีใช่

    สาข้าวัิช้าบริหารธุุรกิจ ธุุรกิจบริการ คอมพื่ิวัเตอร์ธุุรกิจ หรือ 

 สาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ วิัช้าเอกการเงิน  

   และการธุนาคาร หรือสาข้าวัิช้าการโรงแรมและการท่องเที�ยวั  

 หัร่อ

6.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ข้องโรงเรียนการจัด้การ

     โรงแรมและการท่องเที�ยวันานาช้าติ (I-TIM) หัร่อ

7.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งในสาข้าวิัช้าบริหารธุุรกิจ

    ธุุรกิจบริการ คอมพื่ิวัเตอร์ธุุรกิจ หรือสาข้าวัิช้าเศรษฐศาสตร์ 

 วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร  

 หรือสาข้าวิัช้าการโรงแรมและการท่องเที�ยวั หัร่อ

8.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งหรือเทียบเท่าในสาข้า 

 วิัช้าอื�นทีี่�ไม่ีใช่สาข้าวัชิ้าบรหิารธุุรกจิ ธุุรกจิบรกิาร คอมพื่วิัเตอร์ 

 ธุุรกิจ หรือสาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ 

 วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร หรือสาข้าวิัช้าการโรงแรมและ 

 การท่องเที�ยวั

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 170-181

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 206-207

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 216-217
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โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดของหลัักสููตร

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยวิ  รหััส 30264  
1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 24 ชุดวิชา (144 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 4 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา 

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก   2   ชุดวิิชา โดยเล้อกเร้ียนต่ามกลุ่มวิิชา กลุ่มวิิชาละ 1 ชุดวิิชา ดังน้�

 กลุ่มวิิชาสังคัมศาสต่ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์  10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ่มวิิชามนุษยศาสต่ร์ี

 10103 ทักษะชี้วิัต 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

 30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

   การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ  เพืื่�อการตัด้สินใจ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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วิชาเอกการจัดการการท่องเท่�ยวิ (30264)
สาขาวิชาวิท่ยาการจัดการ (30)

วิิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิิชา

- บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการ 32337 การจัด้การการตลาด้เพืื่�อ 32477 การจัด้การธุุรกิจนำาเที�ยวัและ

 ท่องเที�ยวัและอุตสาหกรรม การท่องเที�ยวัและการโรงแรม  มัคคุเทศก์และการจัด้การ

 ท่องเที�ยวั 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ ธุุรกิจตัวัแทนท่องเที�ยวั(1)

32336 การจัด้การทรัพื่ยากร อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 32495 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การจัด้การ

การท่องเที�ยวัไทยอย่างยั�งยืน การท่องเที�ยวั(2)

- และเล้อก   6   ชุดวิิชา จาก 2 กลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

กลุ่มวิิชาคัวิามสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

32478 การจัด้การธุุรกิจการจัด้ 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้องมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้้้ประกอบการธุุรกิจ

ประชุ้ม นิทรรศการและ  และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน(3)  โรงแรมข้นาด้ย่อมและ 

การท่องเที�ยวัเพืื่�อเป็นรางวััล 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์ การจัด้การที�พัื่กทางเลือก

32479 การจัด้การโรงแรมและ และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริการในธุุรกิจ

กลยุทธ์ุการจัด้การโรงแรม ท่องเที�ยวั(3)  โรงแรมและภัตตาคาร

32486  การจัด้การธุุรกิจโรงแรมและ

     ภัตตาคารระหว่ัางประเทศ

กลุ่มวิิชาภาษาต่่างปรีะเทั่ศเพ้�องานอาช้พ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

10171 การใช้้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพืื่�อ 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ การท่องเที�ยวั พื่นักงานโรงแรม

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธุิบัตร หรือในหลักส้ตรระด้ับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้้ารับการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะผู่้านระบบการศึกษาทางไกล เพื่ื�อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถุนะในการเรียนร้้และประยุกต์วิัช้าการ การคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์ การวัางแผู้น การวิัเคราะห์ การตัด้สินใจและการจัด้การธุุรกิจ 

  ที�เกี�ยวัข้้องในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั
(2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
(3) นักศึกษาที�ประสงค์จะยื�นคำาข้อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ข้อแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้า 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้อง

 มัคคุเทศก์และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน และชุ้ด้วิัช้า 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

 โด้ยนักศึกษาที�เรียนชุ้ด้วิัช้า 32485 ต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที�มหาวิัทยาลัยกำาหนด้
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โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเท่ี�ในปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็ม 

	 ที่องเทีี�ยว	 สำ�ข�วิช�ก�ร็จัดก�ร็ธุร็กิจท่ีองเทีี�ยว	 ก�ร็โร็งแร็มและก�ร็บริ็ก�ร็	หร็ืออนุปร็ิญญ�หรื็อเทีียบเท่ี�ใน 

	 สำ�ข�วิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	ธุร็กิจบร็ิก�ร็	คอมพิวเตอร็์ธุร็กิจ		หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์		วิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ	

						วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	หร็ือสำ�ข�วิช�ก�ร็โร็งแร็มและก�ร็ที่องเทีี�ยว

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา   

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการ 32337 การจัด้การการตลาด้เพืื่�อ 32477 การจัด้การธุุรกิจนำาเที�ยวัและ

   ท่องเที�ยวัและอุตสาหกรรม  การท่องเที�ยวัและการโรงแรม  มัคคุเทศก์และการจัด้การ

   ท่องเที�ยวั 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ  ธุุรกิจตัวัแทนท่องเที�ยวั(1)

 32336 การจัด้การทรัพื่ยากร  อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 32495 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

   การท่องเที�ยวัไทยอย่างยั�งยืน    การจัด้การการท่องเที�ยวั(2)

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้้ารับการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะผู่้านระบบการศึกษาทางไกล เพืื่�อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถุนะในการเรียนร้้และประยุกต์วิัช้าการ การคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์ การวัางแผู้น การวิัเคราะห์ การตัด้สินใจและการจัด้การธุุรกิจ 

  ที�เกี�ยวัข้้องในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการจัดการการท่องเท่�ยวิ (30264)
สาขาวิชาวิท่ยาการจัดการ (30)

- และเล้อก  6   ชุดวิิชา จาก 2 กลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

กลุ่มวิิชาคัวิามสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

32478 การจัด้การธุุรกิจการจัด้ 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้องมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้้้ประกอบการธุุรกิจ

ประชุ้ม นิทรรศการและ  และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน(1)  โรงแรมข้นาด้ย่อมและ 

การท่องเที�ยวัเพืื่�อเป็นรางวััล 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์ การจัด้การที�พัื่กทางเลือก

32479 การจัด้การโรงแรมและ และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริการในธุุรกิจ

กลยุทธ์ุการจัด้การโรงแรม ท่องเที�ยวั(1)  โรงแรมและภัตตาคาร

32486 การจัด้การธุุรกิจโรงแรมและ

     ภัตตาคารระหว่ัางประเทศ

กลุ่มวิิชาภาษาต่่างปรีะเทั่ศเพ้�องานอาช้พ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

10171 การใช้้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพืื่�อ 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพื่นักงาน

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ การท่องเที�ยวั  โรงแรม

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมีายเหัตุ (1) นักศึกษาที�ประสงค์จะยื�นคำาข้อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ข้อแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้า 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้อง   

  มัคคุเทศก์และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน และชุ้ด้วิัช้า 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 

 โด้ยนักศึกษาที�เรียนชุ้ด้วิัช้า 32485 ต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที�มหาวิัทยาลัยกำาหนด้
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3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเท่ี�ทีี�ไม่ใช่ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็ม 

	 ที่องเทีี�ยว	สำ�ข�วิช�ก�ร็จัดก�ร็ธุร็กิจที่องเทีี�ยว	ก�ร็โร็งแร็มและก�ร็บร็ิก�ร็	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ทีี�ไม่ใช่  

	 สำ�ข�วิช�บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	ธุร็กิจบริ็ก�ร็	คอมพิวเตอร์็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร์็	วิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร์็ธุร็กิจ

 วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็		หร็ือสำ�ข�วิช�ก�ร็โร็งแร็มและก�ร็ที่องเทีี�ยว

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 4 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

 30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

   การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ  เพืื่�อการตัด้สินใจ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

 วิิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการ 32337 การจัด้การการตลาด้เพืื่�อ 32477 การจัด้การธุุรกิจนำาเที�ยวัและ

   ท่องเที�ยวัและอุตสาหกรรม  การท่องเที�ยวัและการโรงแรม  มัคคุเทศก์และการจัด้การ

   ท่องเที�ยวั 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ  ธุุรกิจตัวัแทนท่องเที�ยวั(1)

 32336 การจัด้การทรัพื่ยากร  อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 32495 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

   การท่องเที�ยวัไทยอย่างยั�งยืน    การจัด้การการท่องเที�ยวั(2)

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้้ารับการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะผู่้านระบบการศึกษาทางไกล เพืื่�อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถุนะในการเรียนร้้และประยุกต์วิัช้าการ การคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์ การวัางแผู้น การวิัเคราะห์ การตัด้สินใจและการจัด้การธุุรกิจ 

  ที�เกี�ยวัข้้องในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการจัดการการท่องเท่�ยวิ (30264)
สาขาวิชาวิท่ยาการจัดการ (30)

- และเล้อก   6   ชุดวิิชา จาก 2 กลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

กลุ่มวิิชาคัวิามสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

32478 การจัด้การธุุรกิจการจัด้ 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้องมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้้้ประกอบการธุุรกิจ

ประชุ้ม นิทรรศการและ และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน(1) โรงแรมข้นาด้ย่อมและ  

การท่องเที�ยวัเพืื่�อเป็นรางวััล 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์ การจัด้การที�พัื่กทางเลือก

32479 การจัด้การโรงแรมและ และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริการในธุุรกิจ

กลยุทธ์ุการจัด้การโรงแรม ท่องเที�ยวั(1) โรงแรมและภัตตาคาร

32486 การจัด้การธุุรกิจโรงแรมและ

     ภัตตาคารระหว่ัางประเทศ

กลุ่มวิิชาภาษาต่่างปรีะเทั่ศเพ้�องานอาช้พ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

10171 การใช้้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพืื่�อ 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพื่นักงาน

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ การท่องเที�ยวั  โรงแรม

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมีายเหัตุ (1) นักศึกษาที�ประสงค์จะยื�นคำาข้อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ข้อแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้า 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้อง   

  มัคคุเทศก์และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน และชุ้ด้วิัช้า 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 

 โด้ยนักศึกษาที�เรียนชุ้ด้วิัช้า 32485 ต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที�มหาวิัทยาลัยกำาหนด้
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4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็	2	ปี	ของโร็งเร็ียนก�ร็จัดก�ร็โร็งแร็มและก�ร็ที่องเทีี�ยวน�น�ช�ติ	(I-TIM)

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   4   ชุดวิิชา

 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

 30211 องค์การและการจัด้การ และ  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

   การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์  เพืื่�อการตัด้สินใจ

 วิิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการ 32337 การจัด้การการตลาด้เพืื่�อ 32477 การจัด้การธุุรกิจนำาเที�ยวัและ

   ท่องเที�ยวัและอุตสาหกรรม  การท่องเที�ยวัและการโรงแรม  มัคคุเทศก์และการจัด้การ

   ท่องเที�ยวั 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ  ธุุรกิจตัวัแทนท่องเที�ยวั(1)

 32336 การจัด้การทรัพื่ยากร  อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 32495 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

   การท่องเที�ยวัไทยอย่างยั�งยืน    การจัด้การการท่องเที�ยวั(2)

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้้ารับการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะผู่้านระบบการศึกษาทางไกล เพืื่�อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถุนะในการเรียนร้้และประยุกต์วิัช้าการ การคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์ การวัางแผู้น การวิัเคราะห์ การตัด้สินใจและการจัด้การธุุรกิจ 

  ที�เกี�ยวัข้้องในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการจัดการการท่องเท่�ยวิ (30264)
สาขาวิชาวิท่ยาการจัดการ (30)

- และเล้อก   6   ชุดวิิชา จาก 2 กลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

กลุ่มวิิชาคัวิามสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

32478 การจัด้การธุุรกิจการจัด้ 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้องมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้้้ประกอบการธุุรกิจ

ประชุ้ม นิทรรศการและ  และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน(1)  โรงแรมข้นาด้ย่อมและ 

การท่องเที�ยวัเพืื่�อเป็นรางวััล 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์ การจัด้การที�พัื่กทางเลือก

32479 การจัด้การโรงแรมและ และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริการในธุุรกิจ

กลยุทธ์ุการจัด้การโรงแรม ท่องเที�ยวั(1)  โรงแรมและภัตตาคาร

32486 การจัด้การธุุรกิจโรงแรมและ

     ภัตตาคารระหว่ัางประเทศ

กลุ่มวิิชาภาษาต่่างปรีะเทั่ศเพ้�องานอาช้พ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

10171 การใช้้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพืื่�อ 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพื่นักงาน

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ การท่องเที�ยวั  โรงแรม

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมีายเหัตุ (1) นักศึกษาที�ประสงค์จะยื�นคำาข้อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ข้อแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้า 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้อง   

  มัคคุเทศก์และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน และชุ้ด้วิัช้า 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 

 โด้ยนักศึกษาที�เรียนชุ้ด้วิัช้า 32485 ต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที�มหาวิัทยาลัยกำาหนด้
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5. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งในสำ�ข�วิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	ธุร็กิจบร็ิก�ร็	คอมพิวเตอร์็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�

เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	 วิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ	 วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	 หร็ือสำ�ข�วิช�ก�ร็โร็งแร็มและ

ก�ร็ท่ีองเทีี�ยว

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

- บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการ 32337 การจัด้การการตลาด้เพืื่�อ 32477 การจัด้การธุุรกิจนำาเที�ยวัและ

 ท่องเที�ยวัและอุตสาหกรรม การท่องเที�ยวัและการโรงแรม มัคคุเทศก์และการจัด้การ

 ท่องเที�ยวั 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ ธุุรกิจตัวัแทนท่องเที�ยวั(1)

32336 การจัด้การทรัพื่ยากร อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 32495 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

การท่องเที�ยวัไทยอย่างยั�งยืน การจัด้การการท่องเที�ยวั(2)

- และเล้อก   6   ชุดวิิชา จาก 2 กลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

กลุ่มวิิชาคัวิามสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

32478 การจัด้การธุุรกิจการจัด้ 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้องมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้้้ประกอบการธุุรกิจ

ประชุ้ม นิทรรศการและ  และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน(3)  โรงแรมข้นาด้ย่อมและ 

การท่องเที�ยวัเพืื่�อเป็นรางวััล 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์ การจัด้การที�พัื่กทางเลือก

32479 การจัด้การโรงแรมและ และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริการในธุุรกิจ

กลยุทธ์ุการจัด้การโรงแรม ท่องเที�ยวั(3)  โรงแรมและภัตตาคาร

32486 การจัด้การธุุรกิจโรงแรมและ

 ภัตตาคารระหว่ัางประเทศ

กลุ่มวิิชาภาษาต่่างปรีะเทั่ศเพ้�องานอาช้พ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

10171 การใช้้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพืื่�อ 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพื่นักงาน

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ การท่องเที�ยวั  โรงแรม

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4) 
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้้ารับการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะผู่้านระบบการศึกษาทางไกล เพืื่�อให้นักศึกษา

 มีสมรรถุนะในการเรียนร้้และประยุกต์วิัช้าการ การคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์ การวัางแผู้น การวัิเคราะห์ การตัด้สินใจและการจัด้การธุุรกิจ

 ที�เกี�ยวัข้้องในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั
(2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
(3) นักศึกษาที�ประสงค์จะยื�นคำาข้อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ข้อแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้า 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้อง

 มัคคุเทศก์และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน และชุ้ด้วิัช้า 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

 โด้ยนักศึกษาที�เรียนชุ้ด้วิัช้า 32485 ต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที�มหาวิัทยาลัยกำาหนด้
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วิชาเอกการจัดการการท่องเท่�ยวิ (30264)
สาขาวิชาวิท่ยาการจัดการ (30)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

6.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเท่ี�ในสำ�ข�วิช�อื�นทีี�ไม่ใช่สำ�ข�วิช�บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	 ธุร็กิจบริ็ก�ร็	 

	 คอมพิวเตอร็์ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	วิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ	วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	หร็ือ 

	 สำ�ข�วิช�ก�ร็โร็งแร็มและก�ร็ที่องเทีี�ยว

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ  

การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ เพืื่�อการตัด้สินใจ

การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

วิิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิิชา

- บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการ 32337 การจัด้การการตลาด้เพืื่�อ 32477 การจัด้การธุุรกิจนำาเที�ยวัและ

 ท่องเที�ยวัและอุตสาหกรรม การท่องเที�ยวัและการโรงแรม มัคคุเทศก์และการจัด้การ

 ท่องเที�ยวั 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ ธุุรกิจตัวัแทนท่องเที�ยวั(1)

32336 การจัด้การทรัพื่ยากร อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 32495 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

การท่องเที�ยวัไทยอย่างยั�งยืน การจัด้การการท่องเที�ยวั(2)

- และเล้อก   6   ชุดวิิชา จาก 2 กลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

กลุ่มวิิชาคัวิามสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

32478 การจัด้การธุุรกิจการจัด้ 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้องมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้้้ประกอบการธุุรกิจ

ประชุ้ม นิทรรศการและ  และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน(3)  โรงแรมข้นาด้ย่อมและ 

การท่องเที�ยวัเพืื่�อเป็นรางวััล 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์ การจัด้การที�พัื่กทางเลือก

32479 การจัด้การโรงแรมและ และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริการในธุุรกิจ

กลยุทธ์ุการจัด้การโรงแรม ท่องเที�ยวั(3)  โรงแรมและภัตตาคาร

32486 การจัด้การธุุรกิจโรงแรมและ

 ภัตตาคารระหว่ัางประเทศ

กลุ่มวิิชาภาษาต่่างปรีะเทั่ศเพ้�องานอาช้พ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

10171 การใช้้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพืื่�อ 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพื่นักงาน

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ การท่องเที�ยวั  โรงแรม

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้้ารับการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะผู่้านระบบการศึกษาทางไกล เพื่ื�อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถุนะในการเรียนร้้และประยุกต์วิัช้าการ การคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์ การวัางแผู้น การวิัเคราะห์ การตัด้สินใจและการจัด้การธุุรกิจ 

  ที�เกี�ยวัข้้องในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั
(2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
(3) นักศึกษาที�ประสงค์จะยื�นคำาข้อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ข้อแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้า 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้อง

 มัคคุเทศก์และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน และชุ้ด้วิัช้า 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

 โด้ยนักศึกษาที�เรียนชุ้ด้วิัช้า 32485 ต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที�มหาวิัทยาลัยกำาหนด้
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วิชาเอกการจัดการการท่องเท่�ยวิ (30264)
สาขาวิชาวิท่ยาการจัดการ (30)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

หัลัักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 

1)	 วิิชาเอกการบัริหารทรัพยีากรมนุษย์ี	รหัสู	30354

2)		 วิิชาเอกการบัริหารท้องถิิ่�นแลัะการจััดการเม่อง	รหัสู	30384

3)		 วิิชาเอกการจััดการภาครัฐแลัะเอกชน	รหัสู	30394

ช่�อปริญญา ช่�อย่อ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิิต รป.บ. 
Bachelor of Public Administration B.P.A.

 

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

1) วิิชาเอกการบริหัารทรัพยากรมีนีุ้ษย์ 

 รหััส 30354

2) วิิชาเอกการบริหัารท�องถุิ�นี้และ

 การจััดการเมี่อง รหััส 30384

3) วิิชาเอกการจััดการภาค์รัฐและเอกชนี้ 

 รหััส 30394

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที� 

 กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเป็ินัผ้้่ทีี่�มีีปิรัะสบการัณ์์ 

 ในัการัปิรัะกอบอาชีพื้ หร้ัอการัดำารังชีวิต้ หร้ัอการัเป็ินั 

 ผ้้่นัำาสังคมีอย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วไม่ีน้ัอยกว่า 5 ปีิ หร้ัอ 

 มีีอายุไม่ีน้ัอยกว่า 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัันเปิด้ภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร โด้ยกรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีา 

 พื้ร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมีัคเพ้ื้�อใช้ปิรัะกอบการัพื้ิจารัณ์า 

 รัับเข้้าศึึกษา หัร่อ

2. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัร่อ

3.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวัิช้าชี้พื่ (ปวัช้.) หรือเทียบเท่า 

 หัร่อ

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 184-191

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 207-208

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 217-218
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สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

1) วิิชาเอกการบริหัารทรัพยากรมีนุี้ษย์ 

 รหััส 30354

2) วิิชาเอกการบริหัารท�องถุิ�นี้และ

 การจััดการเมีอ่ง รหััส 30384

3) วิิชาเอกการจััดการภาค์รัฐและเอกชนี้ 

 รหััส 30394

 (ต่อ)

4. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือเทียบเท่า

 ทีี่�ไม่ีใช่ประเภทวิัช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหารธุุรกิจ สาข้าวิัช้าการบัญชี้  

 การตลาด้ การเลข้านุการ คอมพิื่วัเตอร์ธุุรกิจ การเงินและ 

 การธุนาคาร การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ การจัด้การทั�วัไป หรือ 

 ประเภทวิัช้าอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั สาข้าวิัช้าการจัด้การธุุรกิจ 

 ท่องเที�ยวั การโรงแรมและการบรกิาร หรือประเภทวัชิ้าธุุรกิจการคา้ 

 ต่างประเทศ การจัด้การงานบุคคล ธุุรกิจประกันภัย ธุุรกิจโรงแรม  

 ธุุรกิจสถุานพื่ยาบาล การประช้าสัมพัื่นธ์ุ และธุุรกิจหนังสือพิื่มพ์ื่ 

 และสิ�งพิื่มพ์ื่ หัร่อ

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือเทียบเท่า 

  ประเภทวิัช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหารธุุรกิจ สาข้าวิัช้าการบัญชี้  

 การตลาด้ การเลข้านุการ คอมพิื่วัเตอร์ธุุรกิจ การเงินและ 

 การธุนาคาร การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ การจัด้การทั�วัไป หรือ 

 ประเภทวิัช้าอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั สาข้าวิัช้าการจัด้การธุุรกิจ 

 ท่องเที�ยวั การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิัช้าธุุรกิจ 

 การค้าต่างประเทศ การจัด้การงานบุคคล ธุุรกิจประกันภัย 

 ธุุรกิจโรงแรม ธุุรกิจสถุานพื่ยาบาล การประช้าสัมพัื่นธ์ุ และ 

 ธุุรกิจหนังสือพิื่มพ์ื่และสิ�งพิื่มพ์ื่ หัร่อ

6. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาข้าวิัช้าอื�น ๆ 

 ทีี่�ไม่ีใช่สาข้าวิัช้ารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์   

 (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุุรกิจ พื่าณิช้ยศาสตร์ 

  และการบัญชี้ ศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หัร่อ 

7. สำา เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาข้าวัิช้า   

 รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และ 

 รัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุุรกิจ พื่าณิช้ยศาสตร์และการบัญชี้

 ศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือปริญญาตรี หรือส้งกว่ัา 

 ปริญญาตรีในทุกสาข้าวิัช้า

นัักศึึกษาทีี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พื้.ศึ. 2565 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2572    

มีหาวิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 184-191

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 207-208

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 217-218
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โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดของหลัักสููตร

หัลัักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 

1) วิิชาเอกการบัริหารทรัพยีากรมนุษย์ี	รหัสู	30354

2) วิิชาเอกการบัริหารท้องถิิ่�นแลัะการจััดการเม่อง	รหัสู	30384

3) วิิชาเอกการจััดการภาครัฐแลัะเอกชน	รหัสู	30394

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

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

- บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

-  และเล้อก   2   ชุดวิิชา โดยเล้อกเร้ียนต่ามกลุ่มวิิชา กลุ่มวิิชาละ 1 ชุดวิิชา ดังน้�

กลุ่มวิิชามนุษยศาสต่ร์ี

10103 ทักษะชี้วิัต 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

กลุ่มวิิชาสังคัมศาสต่ร์ี

10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   9   ชุดวิิชา

32304 การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 33303 นโยบายสาธุารณะและ 33401  ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

33201  การบริหารราช้การไทย การวัางแผู้น บริหารรัฐกิจ(1)

33207  เศรษฐศาสตร์และการคลัง 33304 การวิัจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  41463  องค์ควัามร้้ด้้านกระบวันการ

 สาธุารณะ  33309  การจัด้การองค์การและ  ยุติธุรรม หลักสิทธิุมนุษยช้น

33208 แนวัคิด้และทฤษฎีีทาง  พื่ฤติกรรมองค์การ   และหลักธุรรมาภิบาล

 รัฐประศาสนศาสตร์

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ห
ลักสูตรรัฐประศาสูนศาสูตรบัณ

ฑิ
ต

สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

วิิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิิชา

โดยเล้อกจากวิิชาเอกใดวิิชาเอกหน่�ง ดังต่่อไปน้�

1) วิิชาเอกการีบัริีหารีทั่รัีพยากรีมนุษย์  รีหัส 30354
33410 การพัื่ฒนาทรัพื่ยากรมนุษย์  33450 การบริหารค่าตอบแทน 33456 เทคนิคและเครื�องมือ

33412 การวัางแผู้นทรัพื่ยากรมนุษย์ และประโยช้น์เกื�อก้ล  การบริหารทรัพื่ยากรมนุษย์

33451 การจัด้หาทรัพื่ยากรมนุษย์

2) วิิชาเอกการีบัริีหารีท้ั่องถิิ่�นและการีจัดการีเม้อง  รีหัส 30384
3342 1 การบริหารท้องถิุ�น  33446 นโยบาย แผู้น 33448 การบริหารการคลังและ

33422 การบริหารการพัื่ฒนาเมือง และโครงการท้องถิุ�น การจัด้การทุนในท้องถิุ�น

และเมืองอัจฉริยะ 33447 การจัด้บริการสาธุารณะข้องท้องถิุ�น

3) วิิชาเอกการีจัดการีภาคัรัีฐและเอกชน  รีหัส 30394
33402 เทคนิคและเครื�องมือ 33443 การบริหารการเปลี�ยนแปลง 33449 การบริหารการบริการ

การจัด้การภาครัฐ และนวััตกรรม สาธุารณะและเครือข่้าย

33442 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุในภาครัฐ 33444  การบริหารองค์การภาครัฐ

และเอกช้น

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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2. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนยีบตัร็วชิ�ชพีชั�นสำงู		(ปวสำ.)		หร็อืเทียีบเที�่ทีี�ไมใ่ช่ปร็ะเภทีวชิ�พ�ณชิยกร็ร็ม/บร็หิ�ร็ธรุ็กจิ

สำ�ข�วชิ�ก�ร็บัญช	ี	ก�ร็ตล�ด		ก�ร็เลข�นกุ�ร็		คอมพิวเตอร็ธ์รุ็กจิ		ก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็		ก�ร็จดัก�ร็ทีรั็พย�กร็มนุษย์

ก�ร็จัดก�ร็ทีั�วไป	หร็ือปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็มที่องเทีี�ยว	สำ�ข�วิช�ก�ร็จัดก�ร็ธุร็กิจที่องเทีี�ยว	ก�ร็โร็งแร็มและ

ก�ร็บร็ิก�ร็	 	หร็ือปร็ะเภทีวิช�ธุร็กิจก�ร็ค้�ต่�งปร็ะเทีศึ	 	ก�ร็จัดก�ร็ง�นบุคคล	 	ธุร็กิจปร็ะกันภัย	 	 ธุร็กิจโร็งแร็ม

ธุร็กิจสำถ�นพย�บ�ล	 	ก�ร็ปร็ะช�สัำมพันธ์	 	 และธุร็กิจหนังสืำอพิมพ์และสำิ�งพิมพ์	 	หร็ืออนุปร็ิญญ�หรื็อเทีียบเท่ี�

ในสำ�ข�วิช�อื�น	ๆ		ทีี�ไม่ใช่สำ�ข�วิช�ร็ัฐศึ�สำตร์็	ร็ัฐปร็ะศึ�สำนศึ�สำตร์็	สัำงคมศึ�สำตร็์	(ร็ัฐศึ�สำตร์็และรั็ฐปร็ะศึ�สำนศึ�สำตร็์)

บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	พ�ณิชยศึ�สำตร็์และก�ร็บัญชี	ศึิลปศึ�สำตร็์	สำ�ร็สำนเทีศึศึ�สำตร็์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   9   ชุดวิิชา

32304 การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 33303 นโยบายสาธุารณะและ 33401  ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

33201  การบริหารราช้การไทย  การวัางแผู้น บริหารรัฐกิจ(1)

33207  เศรษฐศาสตร์และการคลัง 33304 การวิัจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  41463  องค์ควัามร้้ด้้านกระบวันการ

 สาธุารณะ  33309  การจัด้การองค์การและ ยุติธุรรม หลักสิทธิุมนุษยช้น

33208 แนวัคิด้และทฤษฎีีทาง  พื่ฤติกรรมองค์การ และหลักธุรรมาภิบาล

 รัฐประศาสนศาสตร์

วิิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิิชา

โดยเล้อกจากวิิชาเอกใดวิิชาเอกหน่�ง ดังต่่อไปน้�

1) วิิชาเอกการีบัริีหารีทั่รัีพยากรีมนุษย์  รีหัส 30354
33410 การพัื่ฒนาทรัพื่ยากรมนุษย์  33450 การบริหารค่าตอบแทน 33456 เทคนิคและเครื�องมือ

33412 การวัางแผู้นทรัพื่ยากรมนุษย์ และประโยช้น์เกื�อก้ล  การบริหารทรัพื่ยากรมนุษย์

33451 การจัด้หาทรัพื่ยากรมนุษย์

2) วิิชาเอกการีบัริีหารีท้ั่องถิิ่�นและการีจัดการีเม้อง  รีหัส 30384
3342 1 การบริหารท้องถิุ�น  33446 นโยบาย แผู้น 33448 การบริหารการคลังและ

33422 การบริหารการพัื่ฒนาเมือง และโครงการท้องถิุ�น การจัด้การทุนในท้องถิุ�น

และเมืองอัจฉริยะ 33447 การจัด้บริการสาธุารณะข้องท้องถิุ�น

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

 3) วิิชาเอกการีจัดการีภาคัรัีฐและเอกชน  รีหัส 30394
 33402 เทคนิคและเครื�องมือ  33443 การบริหารการเปลี�ยนแปลง  33449 การบริหารการบริการ

   การจัด้การภาครัฐ   และนวััตกรรม   สาธุารณะและเครือข่้าย

 33442 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุในภาครัฐ 33444  การบริหารองค์การภาครัฐ

     และเอกช้น

ค. หมีวดวิชาเล้อก 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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3. ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพชั�นสำูง	(ปวสำ.)	หร็ือเทีียบเที่�ในปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	สำ�ข�วิช�ก�ร็บัญชี

ก�ร็ตล�ด	ก�ร็เลข�นุก�ร็	คอมพิวเตอร็์ธุร็กิจ	ก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	ก�ร็จัดก�ร็ทีร็ัพย�กร็มนุษย์	ก�ร็จัดก�ร็ทีั�วไป

หร็ือปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็มท่ีองเทีี�ยว	สำ�ข�วิช�ก�ร็จัดก�ร็ธุร็กิจที่องเทีี�ยว	 ก�ร็โร็งแร็มและก�ร็บร็ิก�ร็	หร็ือ

ปร็ะเภทีวิช�ธุร็กิจก�ร็ค้�ต่�งปร็ะเทีศึ	ก�ร็จัดก�ร็ง�นบุคคล	 ธุร็กิจปร็ะกันภัย	ธุร็กิจโร็งแร็ม	 ธุร็กิจสำถ�นพย�บ�ล

ก�ร็ปร็ะช�สำัมพันธ์	และธุร็กิจหนังสำือพิมพ์และสำิ�งพิมพ์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151  ไทยศึกษา

และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต 

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   9   ชุดวิิชา

32304 การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 33303 นโยบายสาธุารณะและ 33401  ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

33201  การบริหารราช้การไทย  การวัางแผู้น บริหารรัฐกิจ(1)

33207  เศรษฐศาสตร์และการคลัง 33304 การวิัจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  41463 องค์ควัามร้้ด้้านกระบวันการ

 สาธุารณะ  33309  การจัด้การองค์การและ ยุติธุรรม หลักสิทธิุมนุษยช้น

33208 แนวัคิด้และทฤษฎีีทาง  พื่ฤติกรรมองค์การ และหลักธุรรมาภิบาล

 รัฐประศาสนศาสตร์

วิิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิิชา

โดยเล้อกจากวิิชาเอกใดวิิชาเอกหน่�ง ดังต่่อไปน้�

1) วิิชาเอกการีบัริีหารีทั่รัีพยากรีมนุษย์  รีหัส 30354
33410 การพัื่ฒนาทรัพื่ยากรมนุษย์  33450 การบริหารค่าตอบแทน 33456 เทคนิคและเครื�องมือ

33412 การวัางแผู้นทรัพื่ยากรมนุษย์ และประโยช้น์เกื�อก้ล  การบริหารทรัพื่ยากรมนุษย์

33451 การจัด้หาทรัพื่ยากรมนุษย์

2) วิิชาเอกการีบัริีหารีท้ั่องถิิ่�นและการีจัดการีเม้อง  รีหัส 30384
3342 1 การบริหารท้องถิุ�น  33446 นโยบาย แผู้น 33448 การบริหารการคลังและ

33422 การบริหารการพัื่ฒนาเมือง และโครงการท้องถิุ�น การจัด้การทุนในท้องถิุ�น

และเมืองอัจฉริยะ 33447 การจัด้บริการสาธุารณะข้องท้องถิุ�น

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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 3) วิิชาเอกการีจัดการีภาคัรัีฐและเอกชน  รีหัส 30394
 33402 เทคนิคและเครื�องมือ  33443 การบริหารการเปลี�ยนแปลง  33449 การบริหารการบริการ

   การจัด้การภาครัฐ   และนวััตกรรม   สาธุารณะและเครือข่้าย

 33442 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุในภาครัฐ 33444  การบริหารองค์การภาครัฐ

     และเอกช้น

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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4. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�วิช�ร็ัฐศึ�สำตร็์	ร็ัฐปร็ะศึ�สำนศึ�สำตร็์	สำังคมศึ�สำตร็์	(ร็ัฐศึ�สำตร็์และ

ร็ัฐปร็ะศึ�สำนศึ�สำตร็์)	บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	พ�ณิชยศึ�สำตร็์และก�ร็บัญชี	ศิึลปศึ�สำตร็์	สำ�ร็สำนเทีศึศึ�สำตร็์	หร็ือปร็ิญญ�ตร็ี

หร็ือสูำงกว่�ปร็ิญญ�ตร็ีในทีุกสำ�ข�วิช�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   9   ชุดวิิชา

32304 การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 33303 นโยบายสาธุารณะและ 33401  ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

33201  การบริหารราช้การไทย  การวัางแผู้น บริหารรัฐกิจ(1)

33207  เศรษฐศาสตร์และการคลัง 33304 การวิัจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  41463 องค์ควัามร้้ด้้านกระบวันการ

 สาธุารณะ  33309  การจัด้การองค์การและ ยุติธุรรม หลักสิทธิุมนุษยช้น

33208 แนวัคิด้และทฤษฎีีทาง  พื่ฤติกรรมองค์การ และหลักธุรรมาภิบาล

 รัฐประศาสนศาสตร์

วิิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิิชา

โดยเล้อกจากวิิชาเอกใดวิิชาเอกหน่�ง ดังต่่อไปน้�

1) วิิชาเอกการีบัริีหารีทั่รัีพยากรีมนุษย์  รีหัส 30354
33410 การพัื่ฒนาทรัพื่ยากรมนุษย์  33450 การบริหารค่าตอบแทน 33456 เทคนิคและเครื�องมือ

33412 การวัางแผู้นทรัพื่ยากรมนุษย์ และประโยช้น์เกื�อก้ล  การบริหารทรัพื่ยากรมนุษย์

33451 การจัด้หาทรัพื่ยากรมนุษย์

2) วิิชาเอกการีบัริีหารีท้ั่องถิิ่�นและการีจัดการีเม้อง  รีหัส 30384
3342 1 การบริหารท้องถิุ�น  33446 นโยบาย แผู้น 33448 การบริหารการคลังและ

33422 การบริหารการพัื่ฒนาเมือง และโครงการท้องถิุ�น การจัด้การทุนในท้องถิุ�น

และเมืองอัจฉริยะ 33447 การจัด้บริการสาธุารณะข้องท้องถิุ�น

3) วิิชาเอกการีจัดการีภาคัรัีฐและเอกชน  รีหัส 30394
33402 เทคนิคและเครื�องมือ 33443 การบริหารการเปลี�ยนแปลง 33449 การบริหารการบริการ

การจัด้การภาครัฐ และนวััตกรรม สาธุารณะและเครือข่้าย

33442 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุในภาครัฐ 33444  การบริหารองค์การภาครัฐ

และเอกช้น

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ห
ลักสูตรรัฐประศาสูนศาสูตรบัณ

ฑิ
ต

สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 194-201

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 208-210

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 218-220

คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

หัลัักสูตรบััญชีบััณฑิิต

บััญชีบััณฑิิต  รหััส 30424 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564

ช่�อปริญญา ช่�อย่อ
บัญชี้บัณฑิิต บช้.บ.
Bachelor of Accountancy B.Acc.

 

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ  

รหััส 30

บัญชีบัณฑิิต

รหััส 30424

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเปิ็นั ผ้้่ ทีี่� มีี 

 ปิรัะสบการัณ์์ในัการัปิรัะกอบอาชีพื้ หร้ัอการัดำารังชีวิต้ หร้ัอ 

 การัเป็ินัผ้้่นัำาสังคมีอย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วไม่ีนั้อยกว่า 5 ปีิ  

 หร้ัอมีีอายุไม่ีน้ัอยกว่า 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัันเปิด้ภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร โด้ยกรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีา 

 พื้ร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมีัครัเพ้ื้�อใช้ปิรัะกอบการัพื้ิจารัณ์า 

 รัับเข้้าศึึกษา หัรอ่

2.  สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

    ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัรอ่

3.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่เทคนิค (ปวัท.) ใน 

 สาข้าใด้สาข้าหนึ�งทีี่�ไม่ีใช่ทางพื่าณชิ้ยกรรมหรอืบริหารธุุรกจิ และ 

 ทางการบญัช้ ีจากสถุาบนัการศกึษาที�กระทรวังศกึษาธุกิาร หรอื  

 สำานักงาน ก.พื่. รับรอง หัรอ่

4.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่เทคนิค (ปวัท.) ในสาข้า

    พื่าณิช้ยกรรมหรือบริหารธุุรกิจ จากสถุาบันการศึกษาที�

    กระทรวังศึกษาธิุการ หรือสำานักงาน ก.พื่. รับรอง หัรอ่
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ลักสูตรบัญ

ชีบัณ
ฑิ

ต (30424)
สูาขาวิชีาวิทยาการจัดการ (30)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ  

รหััส 30

บัญชีบัณฑิิต  

รหััส 30424

(ต่อ)

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่เทคนิค (ปวัท.) ในสาข้า

  การบัญชี้ จากสถุาบันการศึกษาที�กระทรวังศึกษาธิุการ หรือ 

 สำานักงาน ก.พื่. รับรอง หัร่อ

6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) ในสาข้าใด้

  สาข้าหนึ�งทีี่�ไม่ีใช่ทางพื่าณิช้ยกรรมหรือบริหารธุุรกิจ และ 

 ทางการบัญชี้ จากสถุาบันการศึกษาที�กระทรวังศึกษาธิุการ  

 หรือสำานักงาน ก.พื่. รับรอง หัร่อ

7. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งหรือเทียบเท่าในสาข้าใด้

  สาข้าหนึ�งทีี่�ไม่ีใช่ทางพื่าณิช้ยกรรมหรือบริหารธุุรกิจ และทาง 

 การบัญชี้ จากสถุาบันอุด้มศึกษาที�สภามหาวิัทยาลัยรับรอง หัรอ่ 

8. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวัิช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) จาก 

 สถุาบันการศึกษาที�กระทรวังศึกษาธุิการ หรือสำานักงาน ก.พื่.  

 รับรอง หรือปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งหรือเทียบเท่า จากสถุาบัน 

 อุด้มศึกษาที�สภามหาวิัทยาลัยรับรอง ในสาข้าใด้สาข้าหนึ�งทาง 

 พื่าณิช้ยกรรมหรือบริหารธุุรกิจทีี่�ไม่ีใช่สาข้าวิัช้าการบัญชี้ หัร่อ

9. สำาเร็จการศกึษาประกาศนยีบัตรวัชิ้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) จากสถุาบนั  

 การศึกษาที�กระทรวังศึกษาธิุการ หรือสำานักงาน ก.พื่. รับรอง 

 หรือปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งหรือเทียบเท่า จากสถุาบันอุด้มศึกษา

 ที�สภามหาวิัทยาลัยรับรองในสาข้าวิัช้าการบัญชี้

     

นัักศึึกษาทีี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พื้.ศึ. 2564 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2571    

มีหาวิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 194-201

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 208-210

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 218-220
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โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดของหลัักสููตร

หัลัักสูตรบััญชีบััณฑิิต  

บััญชีบััณฑิิต  รหััส 30424 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564

1.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�	ม.3	หร็อืเทียีบเท่ี�	หร็อื	ม.6	หร็อืเทียีบเท่ี�	หร็อื	ปวที.	ในสำ�ข�ใดสำ�ข�หนึ�งทีี�ไม่ใชท่ี�งพ�ณชิยกร็ร็ม 

	 หร็ือบร็ิห�ร็ธุร็กิจ	 และที�งก�ร็บัญชี	หร็ือ	ปวสำ.	 ในสำ�ข�ใดสำ�ข�หนึ�งทีี�ไม่ใช่ที�งพ�ณิชยกร็ร็มหร็ือบร็ิห�ร็ธุร็กิจ 

	 และที�งก�ร็บัญชี	 หร็ือปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�ใดสำ�ข�หนึ�งทีี�ไม่ใช่ที�งพ�ณิชยกร็ร็มหร็ือ 

	 บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	และที�งก�ร็บัญชี

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1–5 ชุดวิชา (6–30 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 15 ชุดวิชา (90 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 17–21 ชุดวิชา (102-126 หน่ัวยกิต้)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ*

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

   (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   5   ชุดวิิชา (30 หน่วิยกิต่)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151  ไทยศึกษา

            และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก   2   ชุดวิิชา โดยเล้อกเร้ียนในกลุ่มวิิชาต่่อไปน้� กลุ่มละ 1 ชุดวิิชา

 กลุ่มวิิชาสังคัมศาสต่ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ่มวิิชามนุษยศาสต่ร์ี

 10103 ทักษะชี้วิัต 10121 อารยธุรรมมนุษย์  10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

 

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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	 2)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ในปร็ะเภทีวิช�ศึิลปหัตถกร็ร็ม

   (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   4   ชุดวิิชา (24 หน่วิยกิต่)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

   และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร 10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

	 3)	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	 ในปร็ะเภทีวิช�ช่�งอุตสำ�หกร็ร็ม	 เกษตร็กร็ร็ม	และคหกร็ร็ม	หร็ือปร็ะเภทีวิช�อื�นทีี�ไม่ใช่

	 	 ที�งพ�ณิชยกร็ร็มหรื็อบริ็ห�ร็ธุร็กิจ	และที�งก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   4   ชุดวิิชา (24 หน่วิยกิต่)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร 10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

	 4)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ในปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็มที่องเทีี�ยว	และศึิลปกร็ร็ม

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   3   ชุดวิิชา (18 หน่วิยกิต่)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

   และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

	 5)	สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึึกษ�		ปวสำ.		ในปร็ะเภทีวิช�อตุสำ�หกร็ร็ม		อุตสำ�หกร็ร็มสำิ�งทีอ			คหกร็ร็ม		เกษตร็กร็ร็ม		ปร็ะมง		เทีคโนโลยี 

	 	 สำ�ร็สำนเทีศึและก�ร็สำื�อสำ�ร็	หร็ือปร็ะเภทีวิช�อื�นทีี�ไม่ใช่ที�งพ�ณิชยกร็ร็มหร็ือบร็ิห�ร็ธุร็กิจ	และที�งก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   3   ชุดวิิชา (18 หน่วิยกิต่)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

	 6)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�ใดสำ�ข�หนึ�งทีี�ไม่ใช่ที�งพ�ณิชยกร็ร็มหร็ือ 

	 	 บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	และที�งก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   1   ชุดวิิชา (6 หน่วิยกิต่)

 10151 ไทยศึกษา
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ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 15 ชุดวิชา (90 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

 30206 กฎีหมายธุุรกิจและ 32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและ 32339 การจัด้การการเงิน การตลาด้

   การภาษีอากร(1)  หลักเบื�องต้นเกี�ยวักับ  และการด้ำาเนินงาน(1)

 32206 สถิุติธุุรกิจและการวิัเคราะห์  ระบบสารสนเทศ(1) 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

   เชิ้งปริมาณ 32210 องค์การและการจัด้การ

     และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ(1)

 วิิชาเฉพาะด้าน   9   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   7   ชุดวิิชา

 32207 การบัญชี้ขั้�นกลาง 1 32311 การบัญชี้ต้นทุนและ 32447 การบัญชี้ภาษีอากรและ

   และระบบสารสนเทศ  การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ(1)  การวัางแผู้นภาษีอากร(1)

   ทางการบัญชี้(1) 32314 การบัญชี้ขั้�นส้ง 1 และ 32483 สัมมนาการบัญชี้การเงิน

 32208 การบัญชี้ขั้�นกลาง 2 รายงาน  การบัญชี้ขั้�นส้ง 2(1)  และสัมมนาการบัญชี้

   การเงินและการวิัเคราะห์ 32324 การสอบบัญชี้และ  เพืื่�อการจัด้การ(1)(2)

   งบการเงิน(1)  การตรวัจสอบภายใน(1)

 - และเล้อก   2   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 32364  การใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ     32443  การใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444  การสอบบัญชี้และการ

                ทางการบัญชี้การเงินและ        ทางการสอบบัญชี้และ                      ตรวัจสอบภายในขั้�นส้ง

                การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ                    การตรวัจสอบภายใน     32446  การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การขั้�นส้ง  

       และการจัด้การต้นทุนเชิ้งกลยุทธ์ุ
ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา      (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตรหรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�ประกอบด้้วัย 2 รายวิัช้า แต่ละรายวิัช้ามีค่า 3 หน่วัยกิต เพืื่�อให้สอด้คล้องกับประกาศสภาวิัช้าชี้พื่บัญชี้ ฉบับที� 17/2552  

  เรื�องหลักส้ตรตัวัอย่างปริญญาตรีทางการบัญชี้และข้้อกำาหนด้ข้องสภาวิัช้าชี้พื่บัญชี้ เรื�องหลักเกณฑ์ิการพิื่จารณาคุณวุัฒิการศึกษาข้อง 

  ผู้้้ข้อขึ้�นทะเบียนเป็นผู้้้สอบบัญชี้รับอนุญาต พื่.ศ. 2549 ศึกษารายละเอียด้ หน้า 201

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	หร็ือ	ปวสำ.	หร็ือปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�ใดสำ�ข�หนึ�งที�งพ�ณิชยกร็ร็ม	

	 หร็ือบร็ิห�ร็ธุร็กิจทีี�ไม่ใช่ที�งก�ร็บัญชี	

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1–4 ชุดวิชา (6–24 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 14–17 ชุดวิชา (84-102 หน่ัวยกิต้)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 

	 1)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ในปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็มหร็ือบร็ิห�ร็ธุร็กิจทีี�ไม่ใช่ที�งก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร  3 ปี)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   4   ชุดวิิชา (24 หน่วิยกิต่)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร 10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

 2)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ในปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็มหร็ือบร็ิห�ร็ธุร็กิจทีี�ไม่ใช่ที�งก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร  3 ปี)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   3   ชุดวิิชา (18 หน่วิยกิต่)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

	 3)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเท่ี�ในสำ�ข�ใดสำ�ข�หนึ�งที�งพ�ณิชยกร็ร็มหร็ือบร็ิห�ร็ธุร็กิจ 

  ทีี�ไม่ใช่ที�งก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร  2 ปีครึ�ง)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   1   ชุดวิิชา (6 หน่วิยกิต่)

 10151 ไทยศึกษา

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   4   ชุดวิิชา

 30206 กฎีหมายธุุรกิจและ 32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและหลัก 32210 องค์การและการจัด้การ

   การภาษีอากร(1)  เบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ(1) และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ(1)

 32206 สถิุติธุุรกิจและการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

 วิิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   7   ชุดวิิชา

 32207 การบัญชี้ขั้�นกลาง 1 และ 32311 การบัญชี้ต้นทุนและ 32447 การบัญชี้ภาษีอากรและ

   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี้(1)  การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ(1)  การวัางแผู้นภาษีอากร(1)

 32208 การบัญชี้ขั้�นกลาง 2 รายงาน 32314 การบัญชี้ขั้�นส้ง 1 และ 32483 สัมมนาการบัญชี้การเงิน

   การเงินและการวิัเคราะห์  การบัญชี้ขั้�นส้ง 2(1)  และสัมมนาการบัญชี้

   งบการเงิน(1) 32324 การสอบบัญชี้และ  เพืื่�อการจัด้การ(1)(2)

     การตรวัจสอบภายใน(1)

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 32364  การใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ     32443  การใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444  การสอบบัญชี้และการ

                ทางการบัญชี้การเงินและ        ทางการสอบบัญชี้และ                      ตรวัจสอบภายในขั้�นส้ง

                การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ                   การตรวัจสอบภายใน         32446  การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การขั้�นส้ง  

       และการจัด้การต้นทุนเชิ้งกลยุทธ์ุ

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�ประกอบด้้วัย 2 รายวิัช้า แต่ละรายวิัช้ามีค่า 3 หน่วัยกิต เพืื่�อให้สอด้คล้องกับประกาศสภาวิัช้าชี้พื่บัญชี้ ฉบับที� 17/2552  

  เรื�องหลักส้ตรตัวัอย่างปริญญาตรีทางการบัญชี้และข้้อกำาหนด้ข้องสภาวิัช้าชี้พื่บัญชี้ เรื�องหลักเกณฑ์ิการพิื่จารณาคุณวุัฒิการศึกษาข้อง 

  ผู้้้ข้อขึ้�นทะเบียนเป็นผู้้้สอบบัญชี้รับอนุญาต พื่.ศ. 2549 ศึกษารายละเอียด้ หน้า 201

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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3.			สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	หร็ือ	ปวสำ.	หร็ือปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�วิช�ก�ร็บัญชี

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1–4 ชุดวิชา (6–24 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 11 ชุดวิชา (66 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 13–16 ชุดวิชา (78-96 หน่ัวยกิต้)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ*

	 1)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ในสำ�ข�วิช�ก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   4   ชุดวิิชา (24 หน่วิยกิต่)

 - บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร 10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

	 2)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ในสำ�ข�วิช�ก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   3   ชุดวิิชา (18 หน่วิยกิต่)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

	 3)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�วิช�ก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   1   ชุดวิิชา (6 หน่วิยกิต่)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 11 ชุดวิชา (66 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   3   ชุดวิิชา

 30206 กฎีหมายธุุรกิจและ 32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและ 32210 องค์การและการจัด้การ

   การภาษีอากร(1)  หลักเบื�องต้นเกี�ยวักับ  และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ(1)

     ระบบสารสนเทศ(1)

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�ประกอบด้้วัย 2 รายวิัช้า แต่ละรายวิัช้ามีค่า 3 หน่วัยกิต เพืื่�อให้สอด้คล้องกับประกาศสภาวิัช้าชี้พื่บัญชี้ ฉบับที� 17/2552  

  เรื�องหลักส้ตรตัวัอย่างปริญญาตรีทางการบัญชี้และข้้อกำาหนด้ข้องสภาวิัช้าชี้พื่บัญชี้ เรื�องหลักเกณฑ์ิการพิื่จารณาคุณวุัฒิการศึกษาข้อง 

  ผู้้้ข้อขึ้�นทะเบียนเป็นผู้้้สอบบัญชี้รับอนุญาต พื่.ศ. 2549 ศึกษารายละเอียด้ หน้า 201



200 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ห
ลัก

สูต
รบั

ญ
ชีบั

ณ
ฑิ

ต 
(3

04
24

)
สูา

ขา
วิชี

าวิ
ทย

าก
าร

จัด
กา

ร 
(3

0)

 วิิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   7   ชุดวิิชา

 32207 การบัญชี้ขั้�นกลาง 1 และ 32311 การบัญชี้ต้นทุนและ 32447 การบัญชี้ภาษีอากรและ

   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี้(1)  การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ(1)  การวัางแผู้นภาษีอากร(1)

 32208 การบัญชี้ขั้�นกลาง 2 รายงาน 32314 การบัญชี้ขั้�นส้ง 1 และ 32483 สัมมนาการบัญชี้การเงิน

   การเงินและการวิัเคราะห์  การบัญชี้ขั้�นส้ง 2(1)  และสัมมนาการบัญชี้ 

   งบการเงิน(1) 32324 การสอบบัญชี้และ  เพืื่�อการจัด้การ(1)(2)

     การตรวัจสอบภายใน(1)

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 32364 การใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32443 การใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444 การสอบบัญชี้และ 

   ทางการบัญชี้การเงินและ  ทางการสอบบัญชี้และ  การตรวัจสอบภายในขั้�นส้ง  

   การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  การตรวัจสอบภายใน 32446 การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การขั้�นส้ง

       และการจัด้การต้นทุนเชิ้งกลยุทธ์ุ 
ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

  

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�ประกอบด้้วัย 2 รายวิัช้า แต่ละรายวิัช้ามีค่า 3 หน่วัยกิต เพืื่�อให้สอด้คล้องกับประกาศสภาวิัช้าชี้พื่บัญชี้ ฉบับที� 17/2552  

  เรื�องหลักส้ตรตัวัอย่างปริญญาตรีทางการบัญชี้และข้้อกำาหนด้ข้องสภาวิัช้าชี้พื่บัญชี้ เรื�องหลักเกณฑ์ิการพิื่จารณาคุณวุัฒิการศึกษาข้อง 

  ผู้้้ข้อขึ้�นทะเบียนเป็นผู้้้สอบบัญชี้รับอนุญาต พื่.ศ. 2549 ศึกษารายละเอียด้ หน้า 201

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ห
ลักสูตรบัญ

ชีบัณ
ฑิ

ต (30424)
สูาขาวิชีาวิทยาการจัดการ (30)

รัายละเอียดชุดวิชาข้องหลักส้ต้รับัญชีบัณ์ฑิิต้ทีี่�ปิรัะกอบด้วย 2 รัายวิชา

หลักส้ตรบัญชี้บัณฑิิตได้้ผู้ลิตชุ้ด้วิัช้าที�ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า  แต่ละรายวิัช้ามีค่า  3  หน่วัยกิต  เพืื่�อให้สอด้คล้องกับ

ประกาศสภาวัชิ้าชี้พื่บัญชี้ ฉบับที� 17/2552 เรื�องหลกัส้ตรตัวัอยา่งปรญิญาตรทีางการบญัชี้ และข้้อกำาหนด้ข้องสภาวัชิ้าชี้พื่บัญชี้  

เรื�องหลักเกณฑ์ิการพิื่จารณาคุณวุัฒิการศึกษาข้องผู้้้ข้อขึ้�นทะเบียนเป็นผู้้้สอบบัญชี้รับอนุญาต พื่.ศ. 2549  ดั้งนี�

 1) ชุ้ด้วิัช้า 30206 กฎีหมายธุุรกิจและการภาษีอากร  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 30206-1 กฎีหมายธุุรกิจ (2) 30206-2 การภาษีอากร

 2) ชุ้ด้วิัช้า 32207 การบัญชี้ขั้�นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี้  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32207-1 การบัญชี้ขั้�นกลาง 1 (2) 32207-2 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี้

 3) ชุ้ด้วิัช้า 32208 การบัญชี้ขั้�นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิัเคราะห์งบการเงิน  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32208-1 การบัญชี้ขั้�นกลาง 2 (2) 32208-2 รายงานการเงินและการวิัเคราะห์งบการเงิน

 4) ชุ้ด้วิัช้า 32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและหลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32209-1 การบัญชี้ขั้�นต้น (2) 32209-2 หลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ

 5) ชุ้ด้วิัช้า 32210 องค์การและการจัด้การและการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32210-1 องค์การและการจัด้การ (2) 32210-2 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

 6) ชุ้ด้วิัช้า 32311 การบัญชี้ต้นทุนและการบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32311-1 การบัญชี้ต้นทุน (2) 32311-2 การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ

 7) ชุ้ด้วิัช้า 32314 การบัญชี้ขั้�นส้ง 1 และการบัญชี้ขั้�นส้ง 2  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32314-1 การบัญชี้ขั้�นส้ง 1 (2) 32314-2 การบัญชี้ขั้�นส้ง 2

 8) ชุ้ด้วิัช้า 32324 การสอบบัญชี้และการตรวัจสอบภายใน  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32324-1 การสอบบัญชี้ (2) 32324-2 การตรวัจสอบภายใน

 9) ชุ้ด้วิัช้า 32339 การจัด้การการเงิน การตลาด้ และการด้ำาเนินงาน  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32339-1 การจัด้การการเงิน (2) 32339-2 การจัด้การการตลาด้ และการด้ำาเนินงาน

 10) ชุ้ด้วิัช้า 32447 การบัญชี้ภาษีอากรและการวัางแผู้นภาษีอากร  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32447-1 การบัญชี้ภาษีอากร (2) 32447-2 การวัางแผู้นภาษีอากร

 11) ชุ้ด้วิัช้า 32483 สัมมนาการบัญชี้การเงินและสัมมนาการบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32483-1 สัมมนาการบัญชี้การเงิน (2) 32483-2 สัมมนาการบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ
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สูาขาวิิชาวิิทยีาการจััดการ	รหัสู	30
โปรแกรมการลังทะเบีัยีนเรียีนของนักศึกษาที�สูมัครเรียีน		

ภาคต้น		ปีการศึกษา	2565

หัลัักสูตรเทคโนโลัยีบััณฑิิต

วิิชาเอกการจััดการงานก่อสร้าง (ต่อเน่�อง) รหััส 30142 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2563

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาช่างก่อสร้ีาง ช่างโยธา ช่างเทั่คันิคัสถิ่าปัต่ยกรีรีม ช่างสำารีวิจ วิิศวิกรีรีม 

 การีทั่าง วิิศวิกรีรีมชลปรีะทั่าน วิิศวิกรีรีมโยธา หร้ีอสาขาวิิชาเทั่คันิคัอุต่สาหกรีรีม โดยม้ีพืื้�นี้ควิามีรู้้�เดิมี ปวิชุ. ก่อสรู้�าง  

 แลืะมี้ปรู้ะสบการู้ณ์์การู้ทำำางานี้ด�านี้ท้ำ�เก้�ยวิข้�องกับการู้ก่อสรู้�าง หร้ีอปริีญญาต่ร้ีศิลปบััณฑิิต่ (มัณฑินศิลป์) เฉพาะสาขาวิิชา 

 การีออกแบับัต่กแต่่งภายใน หร้ีอปริีญญาต่ร้ีช่างชลปรีะทั่านบััณฑิิต่ หร้ีอปริีญญาต่ร้ีหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาวิิศวิกรีรีมศาสต่ร์ี 

 (วิิศวิกรีรีมโยธา วิิศวิกรีรีมไฟฟ้า วิิศวิกรีรีมเคัร้ี�องกล) หร้ีอสถิ่าปัต่ยกรีรีมศาสต่ร์ี (สถิ่าปัต่ยกรีรีมหลัก สถิ่าปัต่ยกรีรีมภายใน   

 ภ้มิสถิ่าปัต่ยกรีรีม)

10151 ไทยศึกษา
31306 ทฤษฎีีและปฏิิบัติการจัด้การโครงการเพืื่�องานก่อสร้าง(1)

31307   ทฤษฎีีและปฏิิบัติการวัางแผู้นงานก่อสร้าง(1)

1,100 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชาช่างอุต่สาหกรีรีมในสาขาวิิชาเทั่คันิคัวิิศวิกรีรีมสำารีวิจ เทั่คันิคัวิิศวิกรีรีมโยธา  

 เทั่คันิคัสถิ่าปัต่ยกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
31306 ทฤษฎีีและปฏิิบัติการจัด้การโครงการเพืื่�องานก่อสร้าง(1)

และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10111   ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10161  ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

1,100 บาท
2,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีทั�งภาคทฤษฎีีและการฝึึกปฏิิบัติผู่้านระบบ Online 
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต (การจััดการ) รหััส 30234

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

1)  สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชา 

 บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30210 การจัด้การการผู้ลิตและด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่

 สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี 

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
30210 การจัด้การการผู้ลิตและด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้

และเลือกเสรี 1 ชุ้ด้วิัช้า(1)

1,100 บาท
1,100 บาท

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

5) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและ 

 การีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชี้การเงินและการบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

หัมีายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรีได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร  

  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นัชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สาข้าวิัช้าไม่ีอนุัญาต้ให้เลือกเป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี ศึกษารายละเอียด้ชุ้ด้วิัช้า 

  หรือรายวิัช้าที�ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรีจากเว็ับไซึ่ต์ https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→	

													หลักส้ตรปริญญาตรี→สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี   

  ทัี่�งนีั�นัักศึึกษาต้้องต้รัวจสอบต้ารัางสอบข้องแต่้ละชุดวิชาทีี่�ลงที่ะเบียนัเรีัยนัไม่ีให้มีีวันัและคาบเวลาสอบต้รังกันั เน้ั�องจากมีหาวิที่ยาลัย

  ไม่ีอนุัญาต้ให้นัักศึึกษาเข้้าสอบมีากกว่า 1 ชุดวิชา ในัวันัและคาบเวลาสอบเดียวกันั
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หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการเงิน รหััส 30274 

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10151 ไทยศึกษา
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจ สาขาวิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเงิน 

 และการีธนาคัารี การีจัดการีทั่รัีพยากรีมนุษย์ การีจัดการีทัั่�วิไป หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ 

 หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีออนุปรีิญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจท้ั่�ไม่ใช่ 

 สาขาวิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเงินและการีธนาคัารี การีจัดการีทั่รัีพยากรีมนุษย์ การีจัดการีทัั่�วิไป

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชี้การเงินและการบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเทั่่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจ หร้ีออนุปรีิญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ 

 สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

5) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี 

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
32303 การจัด้การการเงิน
32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและหลักการประกันภัย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

6) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี 

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชี้การเงินและการบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ
30210 การจัด้การการผู้ลิตและด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการตลัาด รหััส 30284

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10103 ทักษะชี้วิัต
10121 อารยธุรรมมนุษย์
10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ สาขาวิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเงินและ

การีธนาคัารี การีจัดการีทั่รีัพยากรีมนุษย์ การีจัดการีทั่ั�วิไป หร้ีออนุปรีิญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาบัรีิหารีธุรีกิจ หร้ีอ

สาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ 

สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี

และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
32473 การจัด้การช่้องทางการตลาด้และห่วังโซ่ึ่อุปทาน
32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

5) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี

และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
32449 การสร้างธุุรกิจและการเป็นผู้้้ประกอบการ
32475 การตลาด้ระหว่ัางประเทศและการตลาด้โลก

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
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หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยวิ รหััส 30264

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ  

 สาขาวิิชาการีจัดการีธุรีกิจท่ั่องเท้ั่�ยวิ การีโรีงแรีมและการีบัริีการี หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ  

 ธุรีกิจบัริีการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี  

 หร้ีอสาขาวิิชาการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ 

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการท่องเที�ยวั
   และอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ  

 สาขาวิิชาการีจัดการีธุรีกิจท่ั่องเท้ั่�ยวิ การีโรีงแรีมและการีบัริีการี หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ 

 ธุรีกิจบัริีการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี 

 หร้ีอสาขาวิิชาการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศน้ยบััต่รี 2 ปี ของโรีงเร้ียนการีจัดการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวินานาชาติ่ (I-TIM)

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

5) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ ธุรีกิจบัริีการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี  

 วิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี หร้ีอสาขาวิิชาการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ

10151 ไทยศึกษา
32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการท่องเที�ยวั
   และอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท

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

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยวิ รหััส 30264 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

6) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาอ้�นท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ ธุรีกิจบัริีการี  

 คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี หร้ีอ 

 สาขาวิิชาการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ

10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์
32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการท่องเที�ยวั
   และอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

หัลัักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 ทุกวิิชาเอก

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10151 ไทยศึกษา
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศน้ยบััต่รีวิิชาช้พชั�นส้ง (ปวิส.) หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ สาขา 

 วิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเลขานุการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ การีเงินและการีธนาคัารี การีจัดการีทั่รัีพยากรีมนุษย์ การีจัดการี 

 ทัั่�วิไป หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอตุ่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ สาขาวิิชาการีจัดการีธุรีกิจท่ั่องเท้ั่�ยวิ การีโรีงแรีมและการีบัริีการี หร้ีอปรีะเภทั่

 วิิชาธุรีกิจการีค้ัาต่่างปรีะเทั่ศ การีจัดการีงานบุัคัคัล ธุรีกิจปรีะกันภัย ธุรีกิจโรีงแรีม ธุรีกิจสถิ่านพยาบัาล การีปรีะชาสัมพันธ์  

 และธุรีกิจหนังส้อพิมพ์และสิ�งพิมพ์ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาอ้�น ๆ ท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชารัีฐศาสต่ร์ี  

 รัีฐปรีะศาสนศาสต่ร์ี สังคัมศาสต่ร์ี (รัีฐศาสต่ร์ีและรัีฐปรีะศาสนศาสต่ร์ี) บัริีหารีธุรีกิจ พาณิชยศาสต่ร์ีและการีบััญช้  

 ศิลปศาสต่ร์ี สารีสนเทั่ศศาสต่ร์ี

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
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หัลัักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 ทุกวิิชาเอก (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

3) สำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศน้ยบััต่รีวิิชาช้พชั�นส้ง (ปวิส.) หร้ีอเท้ั่ยบัเทั่่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจ
สาขาวิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเลขานกุารี คัอมพวิิเต่อรีธุ์รีกิจ การีเงนิและการีธนาคัารี การีจดัการีทั่รีพัยากรีมนษุย์

 การีจัดการีทัั่�วิไป หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ สาขาวิิชาการีจัดการีธุรีกิจท่ั่องเท้ั่�ยวิ การีโรีงแรีม 
 และการีบัรีิการี หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาธุรีกิจการีคั้าต่่างปรีะเทั่ศ การีจัดการีงานบัุคัคัล ธุรีกิจปรีะกันภัย ธุรีกิจโรีงแรีม  

 ธุรีกิจสถิ่านพยาบัาล การีปรีะชาสัมพันธ์ และธุรีกิจหนังส้อพิมพ์และสิ�งพิมพ์  

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเทั่่าในสาขาวิิชารีัฐศาสต่รี์ รัีฐปรีะศาสนศาสต่รี์ สังคัมศาสต่รี์ (รัีฐศาสต่รี์และ
 รัีฐปรีะศาสนศาสต่รี์) บัริีหารีธุรีกิจ พาณิชยศาสต่รี์และการีบััญช้ ศิลปศาสต่รี์ สารีสนเทั่ศศาสต่รี์ หร้ีอปริีญญาต่ร้ี

หร้ีอส้งกว่ิาปริีญญาต่ร้ีในทุั่กสาขาวิิชา 

32304 การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์
33303 นโยบายสาธุารณะและการวัางแผู้น
33304  การวัิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

หัลัักสูตรบััญชีบััณฑิิต รหััส 30424 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ในปรีะเภทั่วิิชาศิลปหัต่ถิ่กรีรีม

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

หัลัักสูตรบััญชีบััณฑิิต รหััส 30424 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ในปรีะเภทั่วิิชาช่างอุต่สาหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม และคัหกรีรีม หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอ้�นท้ั่�ไม่ใช่ทั่าง             

 พาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ และทั่างการีบััญช้

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4)  สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจท้ั่�ไม่ใช่ทั่างการีบััญช้

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

5) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ในสาขาวิิชาการีบััญช้

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

6) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ในปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีม อุต่สาหกรีรีมสิ�งทั่อ คัหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม ปรีะมง และเทั่คัโนโลย้ 

 สารีสนเทั่ศและการีส้�อสารี หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอ้�นท้ั่�ไม่ใช่ทั่างพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ และทั่างการีบััญช้

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

7) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ในปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ และศิลปกรีรีม

10121 อารยธุรรมมนุษย์

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

8) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ในสาขาวิิชาการีบััญช้

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
32210 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
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หัลัักสูตรบััญชีบััณฑิิต รหััส 30424 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

9) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาการีบััญช้

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

10)  สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาใดสาขาหน่�งท้ั่�ไม่ใช่ทั่างพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ และ 

  ทั่างการีบััญช้

10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและหลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

11)  สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาใดสาขาหน่�งทั่างพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจท้ั่�ไม่ใช่

  ทั่างการีบััญช้

10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและหลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

12)  สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาการีบััญช้

10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและหลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

สูาขาวิิชาวิิทยีาการจััดการ	รหัสู	30
โปรแกรมการลังทะเบีัยีนเรียีนของนักศึกษาที�สูมัครเรียีน		

ภาคปลัายี		ปีการศึกษา	2565

หัลัักสูตรเทคโนโลัยีบััณฑิิต

วิิชาเอกการจััดการงานก่อสร้าง (ต่อเน่�อง) รหััส 30142 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2563

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาช่างก่อสร้ีาง ช่างโยธา ช่างเทั่คันิคัสถิ่าปัต่ยกรีรีม ช่างสำารีวิจ วิิศวิกรีรีม

การีทั่าง วิิศวิกรีรีมชลปรีะทั่าน วิิศวิกรีรีมโยธา หร้ีอสาขาวิิชาเทั่คันิคัอุต่สาหกรีรีม โดยม้ีพืื้�นี้ควิามีรู้้�เดิมี ปวิชุ. ก่อสรู้�าง

แลืะมี้ปรู้ะสบการู้ณ์์การู้ทำำางานี้ด�านี้ท้ำ�เก้�ยวิข้�องกับการู้ก่อสรู้�าง หร้ีอปริีญญาต่ร้ีศิลปบััณฑิิต่ (มัณฑินศิลป์) เฉพาะสาขาวิิชา 

การีออกแบับัต่กแต่่งภายใน หร้ีอปริีญญาต่ร้ีช่างชลปรีะทั่านบััณฑิิต่ หร้ีอปริีญญาต่ร้ีหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาวิิศวิกรีรีมศาสต่ร์ี 

(วิิศวิกรีรีมโยธา วิิศวิกรีรีมไฟฟ้า วิิศวิกรีรีมเคัร้ี�องกล) หร้ีอสถิ่าปัต่ยกรีรีมศาสต่ร์ี (สถิ่าปัต่ยกรีรีมหลัก สถิ่าปัต่ยกรีรีมภายใน   

 ภ้มิสถิ่าปัต่ยกรีรีม)

10131  สังคมมนุษย์
31412   ทฤษฎีีและปฏิิบัติการควับคุมและการตรวัจงานก่อสร้าง(1)

และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
31407   เทคโนโลยีการก่อสร้างข้นาด้ใหญ่
31410   การจัด้การงานก่อสร้างอย่างยั�งยืน
32330   เศรษฐศาสตร์เพืื่�อการจัด้การและการภาษีอากร
54130   เทคโนโลยีการจัด้การอาชี้วัอนามัยและควัามปลอด้ภัย

1,100 บาท
2,000 บาท

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

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

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชาช่างอุต่สาหกรีรีมในสาขาวิิชาเทั่คันิคัวิิศวิกรีรีมสำารีวิจ เทั่คันิคัวิิศวิกรีรีมโยธา

เทั่คันิคัสถิ่าปัต่ยกรีรีม

10131  สังคมมนุษย์
30205   คณิตศาสตร์และสถิุติ
31412   ทฤษฎีีและปฏิิบัติการควับคุมและการตรวัจงานก่อสร้าง(1)

1,100 บาท
1,100 บาท
2,000 บาท

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

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีทั�งภาคทฤษฎีีและการฝึึกปฏิิบัติผู่้านระบบ Online
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หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต (การจััดการ) รหััส 30234 

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชา 

 บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30210   การจัด้การการผู้ลิตและด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเทั่่าท้ั่�ไม่ใช่ 

 สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี  

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
30210 การจัด้การการผู้ลิตและด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้

และเลือกเสรี 1 ชุ้ด้วิัช้า(1)

1,100 บาท
1,100 บาท

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

5) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและ 

 การีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

หัมีายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุ้ด้วัชิ้าเลือกเสรีได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร  

  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นัชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สาข้าวิัช้าไม่ีอนุัญาต้ให้เลือกเป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี ศึกษารายละเอียด้ชุ้ด้วิัช้า 

  หรือรายวิัช้าที�ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรีจากเว็ับไซึ่ต์ https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→	

													หลักส้ตรปริญญาตรี→สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี   

  ทัี่�งนีั�นัักศึึกษาต้้องต้รัวจสอบต้ารัางสอบข้องแต่้ละชุดวิชาทีี่�ลงที่ะเบียนัเรีัยนัไม่ีให้มีีวันัและคาบเวลาสอบต้รังกันั เน้ั�องจากมีหาวิที่ยาลัย

  ไม่ีอนุัญาต้ให้นัักศึึกษาเข้้าสอบมีากกว่า 1 ชุดวิชา ในัวันัและคาบเวลาสอบเดียวกันั
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการเงิน รหััส 30274

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10103 ทักษะชี้วิัต
10121 อารยธุรรมมนุษย์
10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจ สาขาวิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเงิน 

 และการีธนาคัารี การีจัดการีทั่รัีพยากรีมนุษย์ การีจัดการีทัั่�วิไป หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ 

 หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจท้ั่�ไม่ใช่ 

 สาขาวิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเงินและการีธนาคัารี การีจัดการีทั่รัีพยากรีมนุษย์ การีจัดการีทัั่�วิไป

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ 

 สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
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วิิชาเอกการเงิน รหััส 30274 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

5) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี  

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ

และเลือกเสรี 1 ชุ้ด้วิัช้า(1)

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

6) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี 

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ
30210 การจัด้การการผู้ลิตและด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการตลัาด รหััส 30284

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10103 ทักษะชี้วิัต
10121 อารยธุรรมมนุษย์
10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

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

หัมีายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุ้ด้วัชิ้าเลือกเสรีได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร  

  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นัชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สาข้าวิัช้าไม่ีอนุัญาต้ให้เลือกเป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี ศึกษารายละเอียด้ชุ้ด้วิัช้า 

  หรือรายวิัช้าที�ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรีจากเว็ับไซึ่ต์ https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→	

													หลักส้ตรปริญญาตรี→สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี   

  ทัี่�งนีั�นัักศึึกษาต้้องต้รัวจสอบต้ารัางสอบข้องแต่้ละชุดวิชาทีี่�ลงที่ะเบียนัเรีัยนัไม่ีให้มีีวันัและคาบเวลาสอบต้รังกันั เน้ั�องจากมีหาวิที่ยาลัย

  ไม่ีอนุัญาต้ให้นัักศึึกษาเข้้าสอบมีากกว่า 1 ชุดวิชา ในัวันัและคาบเวลาสอบเดียวกันั
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

วิิชาเอกการตลัาด รหััส 30284 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ สาขาวิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเงินและ 

 การีธนาคัารี การีจัดการีทั่รีัพยากรีมนุษย์ การีจัดการีทั่ั�วิไป หร้ีออนุปรีิญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาบัรีิหารีธุรีกิจ หร้ีอ 

 สาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่

     สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์ 
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี  

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ
   เพืื่�อการตัด้สินใจ
32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท

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

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

5) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชี้การเงินและการบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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



216 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โป
รแ

กร
มก

าร
ลง

ทะ
เบี

ยน
เรี

ยน
 ภ

าค
ปล

าย
สา

ขา
วิช

าวิ
ทย

าก
าร

จัด
กา

ร 
(3

0)

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยวิ รหััส 30264

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10103 ทักษะชี้วิัต
10121 อารยธุรรมมนุษย์
10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ  

 สาขาวิิชาการีจัดการีธุรีกิจท่ั่องเท้ั่�ยวิ การีโรีงแรีมและการีบัริีการี หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ  

 ธุรีกิจบัริีการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี  

 หร้ีอสาขาวิิชาการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการท่องเที�ยวัและ
   อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ  

 สาขาวิิชาการีจดัการีธรุีกิจทั่อ่งเท้ั่�ยวิ การีโรีงแรีมและการีบัรีกิารี หร้ีออนปุรีญิญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัรีหิารีธรุีกิจ  

 ธุรีกิจบัริีการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี  

 หร้ีอสาขาวิิชาการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศน้ยบััต่รี 2 ปี ของโรีงเร้ียนการีจัดการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวินานาชาติ่ (I-TIM)

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการท่องเที�ยวัและ
   อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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



217ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยวิ รหััส 30264 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

5) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ ธุรีกิจบัริีการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี

วิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี หร้ีอสาขาวิิชาการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ

10151 ไทยศึกษา
32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการท่องเที�ยวัและ
   อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั
32337 การจัด้การการตลาด้เพืื่�อการท่องเที�ยวัและการโรงแรม

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท

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

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

6) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาอ้�นท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ ธุรีกิจบัริีการี

 คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี หร้ีอ

สาขาวิิชาการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ

10151 ไทยศึกษา
30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ
32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการท่องเที�ยวัและ
   อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

หัลัักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 ทุกวิิชาเอก 

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
33208 แนวัคิด้และทฤษฎีีทางรัฐประศาสนศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศน้ยบััต่รีวิิชาช้พชั�นส้ง (ปวิส.) หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ สาขา

วิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเลขานุการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ การีเงินและการีธนาคัารี การีจัดการีทั่รัีพยากรีมนุษย์ การีจัดการี

ทัั่�วิไป หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ สาขาวิิชาการีจัดการีธุรีกิจท่ั่องเท้ั่�ยวิ การีโรีงแรีมและการีบัริีการี หร้ีอปรีะเภทั่

วิิชาธุรีกิจการีค้ัาต่่างปรีะเทั่ศ การีจัดการีงานบุัคัคัล ธุรีกิจปรีะกันภัย ธุรีกิจโรีงแรีม ธุรีกิจสถิ่านพยาบัาล การีปรีะชาสัมพันธ์  

และธุรีกิจหนังส้อพิมพ์และสิ�งพิมพ์ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาอ้�น ๆ ท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชารีัฐศาสต่ร์ี  

 รัีฐปรีะศาสนศาสต่รี ์สังคัมศาสต่ร์ี (รัีฐศาสต่รีแ์ละรัีฐปรีะศาสนศาสต่รี)์ บัรีหิารีธรุีกิจ พาณิชยศาสต่ร์ีและการีบััญช้ ศิลปศาสต่รี์  

สารีสนเทั่ศศาสต่ร์ี

10151 ไทยศึกษา
33201 การบริหารราช้การไทย
33208 แนวัคิด้และทฤษฎีีทางรัฐประศาสนศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
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หัลัักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต  หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 ทุกวิิชาเอก (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

3) สำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศน้ยบััต่รีวิิชาช้พชั�นส้ง (ปวิส.) หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ
สาขาวิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเลขานุการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ การีเงินและการีธนาคัารี การีจัดการีทั่รัีพยากรีมนุษย์
การีจัดการีทัั่�วิไป หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ สาขาวิิชาการีจัดการีธุรีกิจท่ั่องเท้ั่�ยวิ การีโรีงแรีม 

 และการีบัริีการี หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาธุรีกิจการีค้ัาต่่างปรีะเทั่ศ การีจัดการีงานบุัคัคัล ธุรีกิจปรีะกันภัย ธุรีกิจโรีงแรีม  

 ธุรีกิจสถิ่านพยาบัาล การีปรีะชาสัมพันธ์ และธุรีกิจหนังส้อพิมพ์และสิ�งพิมพ์  

10151 ไทยศึกษา
33201 การบริหารราช้การไทย
33208  แนวัคิด้และทฤษฎีีทางรัฐประศาสนศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเทั่่าในสาขาวิิชารีัฐศาสต่รี์ รัีฐปรีะศาสนศาสต่รี์ สังคัมศาสต่รี์ (รัีฐศาสต่รี์และ
 รัีฐปรีะศาสนศาสต่รี์) บัริีหารีธุรีกิจ พาณิชยศาสต่รี์และการีบััญช้ ศิลปศาสต่รี์ สารีสนเทั่ศศาสต่รี์ หร้ีอปริีญญาต่ร้ี

หร้ีอส้งกว่ิาปริีญญาต่ร้ีในทุั่กสาขาวิิชา 

32304 การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์
33201 การบริหารราช้การไทย
33208  แนวัคิด้และทฤษฎีีทางรัฐประศาสนศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

หัลัักสูตรบััญชีบััณฑิิต  รหััส 30424 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ในปรีะเภทั่วิิชาศิลปหัต่ถิ่กรีรีม

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ในปรีะเภทั่วิิชาช่างอุต่สาหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม และคัหกรีรีม หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอ้�นท้ั่�ไม่ใช่ทั่าง

พาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ และทั่างการีบััญช้

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

หัลัักสูตรบััญชีบััณฑิิต  รหััส 30424 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

4) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจท้ั่�ไม่ใช่ทั่างการีบััญช้

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา 
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร
10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร
10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

5) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ในสาขาวิิชาการีบััญช้

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร
10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร
10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

6) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ในปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีม อุต่สาหกรีรีมสิ�งทั่อ คัหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม ปรีะมง และเทั่คัโนโลย้ 

 สารีสนเทั่ศและการีส้�อสารี หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอ้�นท้ั่�ไม่ใช่ทั่างพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ และทั่างการีบััญช้

10121   อารยธุรรมมนุษย์
10131   สังคมมนุษย์
10151   ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

7) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ในปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ และศิลปกรีรีม

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

8) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ในสาขาวิิชาการีบััญช้

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและหลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
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หัลัักสูตรบััญชีบััณฑิิต  รหััส 30424 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

9) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาการีบััญช้

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32210 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

10)  สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาใดสาขาหน่�งท้ั่�ไม่ใช่ทั่างพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ และ

  ทั่างการีบััญช้

10151  ไทยศึกษา
32209  การบัญชี้ขั้�นต้นและหลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ
32210   องค์การและการจัด้การ และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

11)  สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาใดสาขาหน่�งทั่างพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจท้ั่�ไม่ใช่

  ทั่างการีบััญช้

10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและหลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

12)  สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาการีบััญช้

10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและหลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
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สาขาวิิชานิี้ติศึาสตร์  รหััส 40  มุ่งผู้ลิตบัณฑิิตทางกฎีหมายและพัื่ฒนาบุคลากรให้มีควัามร้้ ควัามสามารถุ และ

ประสบการณ์ที�เหมาะสมตามควัามต้องการข้องสังคมในวิัช้าชี้พื่ที�เกี�ยวัข้้องกับกฎีหมาย รวัมทั�งส่งเสริมการวิัจัยค้นคว้ัา

ทางด้้านกฎีหมายให้กว้ัางข้วัางทันต่อเหตุการณ์และให้บริการทางวัิช้าการแก่สังคมโด้ยการเผู้ยแพื่ร่ควัามร้้ทางกฎีหมาย 

และให้ควัามช่้วัยเหลือทางกฎีหมายแก่ประช้าช้น เช่้น บริการตอบปัญหากฎีหมาย โครงการกฎีหมายเพืื่�อช้าวับ้าน เป็นต้น

สาข้าวิัช้านิติศาสตร์ เปิด้สอนหลักส้ตรระด้ับบัณฑิิตศึกษา และระด้ับปริญญาตรี เน้นการศึกษาวัิช้ากฎีหมาย 

ในลักษณะต่าง ๆ เพืื่�อนำาไปประกอบอาชี้พื่ทางกฎีหมาย เช่้น ผู้้้พิื่พื่ากษา อัยการ ทนายควัาม นิติกร ที�ปรึกษากฎีหมาย 

เป็นต้น

สำาหรับหลักส้ตรปริญญาตรี สาข้าวิัช้านิติศาสตร์เปิด้สอน

หัลักส้ตรนิี้ติศึาสตรบัณฑิิต รหััส 40124  

สาขาวิิชานิี้ติศึาสตร์มีีวัิตถุุประสงค์์ ดังนีี้�

1. ผู้ลิตบณัฑิิตวิัช้านติิศาสตรที์�มีควัามร้ค้วัามสามารถุและประสบการณที์�เหมาะสมตามควัามตอ้งการข้องสงัคม

2. พัื่ฒนาบุคลากรที�อย้่ในวังอาชี้พื่ที�เกี�ยวัข้้องกับกฎีหมายให้มีควัามร้้ ควัามสามารถุ และประสบการณ์ 

ที�เหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพื่สังคม

3. ให้บริการทางวิัช้าการแก่สังคมในร้ปการเผู้ยแพื่ร่ควัามร้้ทางกฎีหมาย และให้ควัามช่้วัยเหลือทางกฎีหมาย 

ที�จำาเป็นต่อการด้ำารงชี้พื่และหน้าที�การงาน ตลอด้จนให้การศึกษาต่อเนื�องในระดั้บต่าง ๆ

4. ส่งเสริมให้ผู้้้เกี�ยวัข้้องกับวิัช้าชี้พื่กฎีหมายตลอด้จนประช้าช้นทั�วัไปมีควัามสำานึกในควัามยุติธุรรม และ 

คุณธุรรม

ผู้้�ที�สำาเร็จัการศึึกษาในี้สาขาวิิชานี้ิติศึาสตร์ สามารถุประกอบวัิช้าชี้พื่ได้้ทุกอาช้ีพื่ และยังสามารถุเข้้ารับ 

ราช้การได้้ในทุกกระทรวัง ทบวัง กรม เช่้น ผู้้้พิื่พื่ากษา พื่นักงานอัยการ พื่นักงานสอบสวัน ตำารวัจ นายทหารพื่ระธุรรมน้ญ 

นิติกร ปลัด้อำาเภอ หรือประกอบอาชี้พื่อิสระ เช่้น ทนายควัาม ที�ปรึกษากฎีหมาย ตั�งสำานักงานทนายควัาม และสามารถุ

ศึกษาต่อในสำานักอบรมศึกษากฎีหมายแห่งเนติบัณฑิิตยสภา เพืื่�อสอบเป็นเนติบัณฑิิตไทย (น.บ.ท.) ในระดั้บส้งขึ้�น 

ต่อไปได้้ และสามารถุศึกษาต่อในระดั้บที�ส้งขึ้�นทั�งในประเทศและต่างประเทศ

5) สาขาวิิชานิติศาสตร์  รหััส 40
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คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

หัลัักสูตรนิติศาสตรบััณฑิิต

นิติศาสตรบััณฑิิต  รหััส 40124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564

ช่�อปริญญา ช่�อย่อ

นิติศาสตรบัณฑิิต น.บ.
Bachelor of Laws LL.B.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชานี้ิติศึาสตร์ 

รหััส 40

นี้ิติศึาสตรบัณฑิิต

รหััส 40124

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามที� 

 กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเป็ินัผ้้่ทีี่�มีีปิรัะสบการัณ์์ 

 ในัการัปิรัะกอบอาชีพื้ หร้ัอการัดำารังชีวิต้ หร้ัอการัเป็ินัผ้้่นัำา 

 สังคมีอย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วไม่ีน้ัอยกว่า 5 ปีิ หร้ัอมีีอายุ 

 ไม่ีน้ัอยกว่า25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัันเปิด้ภาคการศึกษาที�สมัคร โด้ย 

 กรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีาพื้ร้ัอมี 

 หลักฐานัปิรัะกอบการัสมีัครัเพ้ื้�อใช้ปิรัะกอบการัพื้ิจารัณ์า 

 รัับเข้้าศึึกษา หัร่อ

2. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัร่อ

3. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่เทคนิค (ปวัท.) หรือ 

 เทียบเท่าทุกสาข้าวิัช้า หัร่อ

4. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวัิช้าช้ีพื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือ 

 เทียบเท่าทุกสาข้าวิัช้า หัร่อ

5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้�นใด้ 

 ชั้�นหนึ�งหรือเทียบเท่าทุกสาข้าวิัช้า จากสถุาบันอุด้มศึกษา

 ที�สภามหาวิัทยาลัยรับรอง

 

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 223-227

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 228

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบยีนัเรีัยนั หน้ัา 229-230

นัักศึึกษาทีี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พื้.ศึ. 2564 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2571    

มีหาวิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้
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ห
ลักสูตรนิติศาสูตรบัณ

ฑิ
ต (40124)

สูาขาวิชานิติศาสูตร์ (40)

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดของหลัักสููตร

หัลัักสูตรนิติศาสตรบััณฑิิต

นิติศาสตรบััณฑิิต  รหััส 40124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564

1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเท่ี�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเท่ี�	หร็ือ	ปวที.	หร็ือเทีียบเท่ี�ทุีกสำ�ข�วิช�	หร็ือ	ปวสำ.	 

	 หร็ือเทีียบเท่ี�ทีุกสำ�ข�วิช�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3–5 ชุดวิชา (18-30 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 21–23 ชุดวิชา  (126–138 หน่ัวยกิต้)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ*

	 1.1	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 4 ปี)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   5   ชุดวิิชา (30 หน่วิยกิต่)

 -  บัังคัับั   2   ชุดวิิชา

 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

   และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก   3   ชุดวิิชา โดยเล้อกจากกลุ่มวิิชา กลุ่มวิิชาละ 1 ชุดวิิชา ต่่อไปน้�

 กลุ่มวิิชาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร 10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

 กลุ่มวิิชาสังคัมศาสต่ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ่มวิิชามนุษยศาสต่ร์ี

 10103 ทักษะชี้วิัต 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10164  สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

 1.2	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.

   (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 4 ปี)

  1.2.1  ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต่ถิ่กรีรีม

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   4   ชุดวิิชา (24 หน่วิยกิต่)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)



224 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ห
ลัก

สูต
รนิ

ติศ
าสู

ตร
บัณ

ฑิ
ต 

(4
01

24
)

สูา
ขา

วิช
านิ

ติศ
าสู
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40
)

- และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร 10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

1.2.2 ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชาช่างอุต่สาหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม คัหกรีรีม

ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   4   ชุดวิิชา (24 หน่วิยกิต่)

- บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

- และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร 10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

1.3	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

1.3.1 ปวิส. ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ ศิลปกรีรีม

ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   3   ชุดวิิชา (18 หน่วิยกิต่)

10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

1.3.2 ปวิส. ปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีม อุต่สาหกรีรีมสิ�งทั่อ คัหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม ปรีะมง เทั่คัโนโลย้สารีสนเทั่ศและ 

การีส้�อสารี

ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   3   ชุดวิิชา (18 หน่วิยกิต่)

 10121  อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน  15   ชุดวิิชา

40101  ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับ        41217  หลักกฎีหมายมหาช้น          41314  กฎีหมายพื่าณิช้ย์และธุุรกิจ 2

กฎีหมายทั�วัไป                              และกฎีหมายรัฐธุรรมน้ญ        41403  กฎีหมายเกี�ยวักับการ

41214  กฎีหมายแพ่ื่งว่ัาด้้วัยบุคคล   41218 กฎีหมายพื่าณิช้ย์และธุุรกิจ 1              เปลี�ยนแปลงทางสังคม

              นิติกรรม และหนี� 41311  กฎีหมายแพ่ื่งว่ัาด้้วัย            41444  ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่กฎีหมาย(1)

41215  กฎีหมายแพ่ื่งว่ัาด้้วัย           ครอบครัวัและมรด้ก               41451  กฎีหมายระหว่ัางประเทศ

ละเมิด้และทรัพื่ย์สิน           41312  กฎีหมายวิัธีุพิื่จารณาควัามแพ่ื่ง 41461  กฎีหมายปกครอง     

41216  กฎีหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติ  41313  กฎีหมายวิัธีุพิื่จารณาควัามอาญา 41463  องค์ควัามร้้ด้้านกระบวันการ  

             ทั�วัไป ควัามผิู้ด้ และลหุโทษ                และกฎีหมายลักษณะพื่ยาน             ยุติธุรรม หลักสิทธิุมนุษยช้น

และหลักธุรรมาภิบาล

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ห
ลักสูตรนิติศาสูตรบัณ

ฑิ
ต (40124)

สูาขาวิชานิติศาสูตร์ (40)

 วิิชาเฉพาะด้าน   2   ชุดวิิชา 

 โดยเล้อกเร้ียน 2 ชุดวิิชา จากกลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

 กลุ่มวิิชากฎหมายทัั่�วิไป

 41315  การระงับข้้อพิื่พื่าททางเลือก    41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎีหมาย 41402  ระบบกฎีหมายไทยและ

                                                                                                           ต่างประเทศ

 กลุ่มวิิชากฎหมายสังคัม

 41315  การระงับข้้อพิื่พื่าททางเลือก 41404  กฎีหมายแรงงาน          41454  กฎีหมายสิทธิุมนุษยช้น

     41318  กฎีหมายเกี�ยวักับสวััสดิ้การสังคม 41405  กฎีหมายสิ�งแวัด้ล้อม                                                           

              สาธุารณสุข้ และการแพื่ทย์

 กลุ่มวิิชากฎหมายธุรีกิจ

 41316  กฎีหมายภาษีอากร       41404  กฎีหมายแรงงาน                    41455 กฎีหมายทรัพื่ย์สินทางปัญญา

      41317  กฎีหมายเกี�ยวักับการบังคับคดี้  41423  กฎีหมายธุุรกิจระหว่ัางประเทศ   41460  กฎีหมายเกี�ยวักับการลงทุน

               และกฎีหมายล้มละลาย

 กลุ่มวิิชากฎหมายมหาชน

      41319  กฎีหมายเกี�ยวักับเทคโนโลยี      41405  กฎีหมายสิ�งแวัด้ล้อม               41460  กฎีหมายเกี�ยวักับการลงทุน

               สารสนเทศและการสื�อสาร       41454  กฎีหมายสิทธิุมนุษยช้น      41462  กฎีหมายเกี�ยวักับการคลัง

     41320  กฎีหมายเกี�ยวักับที�ดิ้น          41456  การคุ้มครองผู้้้บริโภคและกฎีหมาย         และงบประมาณ

                                                               เกี�ยวักับการแข่้งขั้นทางการค้า

 กลุ่มวิิชากฎหมายอาญาและกรีะบัวินการียุติ่ธรีรีม

      41315  การระงับข้้อพิื่พื่าททางเลือก  41431  การบริหารงานยุติธุรรม            41458  อาช้ญากรรมทางธุุรกิจ

 กลุ่มวิิชากฎหมายรีะหว่ิางปรีะเทั่ศ

    41423  กฎีหมายธุุรกิจระหว่ัางประเทศ 41452  สถุาบันระหว่ัางประเทศ           41454  กฎีหมายสิทธิุมนุษยช้น

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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40
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2. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ทีุกสำ�ข�วิช�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6  หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 19 ชุดวิชา  (114 หน่ัวยกิต้)
(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก.  หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

วิิชาแกน   15   ชุดวิิชา

40101  ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับ       41217  หลักกฎีหมายมหาช้น          41314 กฎีหมายพื่าณิช้ย์และธุุรกิจ 2

 กฎีหมายทั�วัไป และกฎีหมายรัฐธุรรมน้ญ        41403  กฎีหมายเกี�ยวักับการ

41214  กฎีหมายแพ่ื่งว่ัาด้้วัยบุคคล 41218  กฎีหมายพื่าณิช้ย์และธุุรกิจ 1     เปลี�ยนแปลงทางสังคม

              นิติกรรม และหนี� 41311  กฎีหมายแพ่ื่งว่ัาด้้วัย          41444  ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่กฎีหมาย(1)

41215  กฎีหมายแพ่ื่งว่ัาด้้วัย ครอบครัวัและมรด้ก     41451  กฎีหมายระหว่ัางประเทศ

ละเมิด้และทรัพื่ย์สิน        41312  กฎีหมายวิัธีุพิื่จารณาควัามแพ่ื่ง 41461  กฎีหมายปกครอง     

41216  กฎีหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติ  41313  กฎีหมายวิัธีุพิื่จารณาควัามอาญา 41463  องค์ควัามร้้ด้้านกระบวันการ  

             ทั�วัไป ควัามผิู้ด้ และลหุโทษ       และกฎีหมายลักษณะพื่ยาน    ยุติธุรรม หลักสิทธิุมนุษยช้น

และหลักธุรรมาภิบาล

วิิชาเฉพาะด้าน   2   ชุดวิิชา 

โดยเล้อกเร้ียน  2  ชุดวิิชา จากกลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

กลุ่มวิิชากฎหมายทัั่�วิไป

41315  การระงับข้้อพิื่พื่าททางเลือก 41401  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎีหมาย 41402  ระบบกฎีหมายไทยและ

 ต่างประเทศ

กลุ่มวิิชากฎหมายสังคัม

41315  การระงับข้้อพิื่พื่าททางเลือก    41404  กฎีหมายแรงงาน  41454  กฎีหมายสิทธิุมนุษยช้น

41318  กฎีหมายเกี�ยวักับสวััสดิ้การสังคม 41405  กฎีหมายสิ�งแวัด้ล้อม

สาธุารณสุข้ และการแพื่ทย์

หัมีายเหัตุ  * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
(1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ห
ลักสูตรนิติศาสูตรบัณ

ฑิ
ต (40124)

สูาขาวิชานิติศาสูตร์ (40)

 กลุ่มวิิชากฎหมายธุรีกิจ

 41316  กฎีหมายภาษีอากร         41404  กฎีหมายแรงงาน                    41455 กฎีหมายทรัพื่ย์สินทางปัญญา

      41317  กฎีหมายเกี�ยวักับการบังคับคดี้  41423  กฎีหมายธุุรกิจระหว่ัางประเทศ   41460  กฎีหมายเกี�ยวักับการลงทุน

               และกฎีหมายล้มละลาย

 กลุ่มวิิชากฎหมายมหาชน

      41319  กฎีหมายเกี�ยวักับเทคโนโลยี      41405  กฎีหมายสิ�งแวัด้ล้อม               41460  กฎีหมายเกี�ยวักับการลงทุน

               สารสนเทศและการสื�อสาร       41454  กฎีหมายสิทธิุมนุษยช้น       41462  กฎีหมายเกี�ยวักับการคลัง

     41320  กฎีหมายเกี�ยวักับที�ดิ้น       41456  การคุ้มครองผู้้้บริโภคและกฎีหมาย      และงบประมาณ

                                                               เกี�ยวักับการแข่้งขั้นทางการค้า

 กลุ่มวิิชากฎหมายอาญาและกรีะบัวินการียุติ่ธรีรีม

      41315  การระงับข้้อพิื่พื่าททางเลือก    41431  การบริหารงานยุติธุรรม            41458  อาช้ญากรรมทางธุุรกิจ

 กลุ่มวิิชากฎหมายรีะหว่ิางปรีะเทั่ศ

    41423  กฎีหมายธุุรกิจระหว่ัางประเทศ   41452  สถุาบันระหว่ัางประเทศ           41454  กฎีหมายสิทธิุมนุษยช้น

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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สูาขาวิิชานิติศาสูตร์	รหัสู	40
โปรแกรมการลังทะเบีัยีนเรียีนของนักศึกษาที�สูมัครเรียีน		

ภาคต้น		ปีการศึกษา	2565

หัลัักสูตรนิติศาสตรบััณฑิิต  รหััส 40124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10141  วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10111   ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10161   ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร
10162   ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร
10163   ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

เสาร์       28 ม.ค. 2566   เช้้า
เสาร์       28 ม.ค. 2566  เช้้า
เสาร์       28 ม.ค. 2566  เช้้า
เสาร์       28 ม.ค. 2566   เช้้า

2)  สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต่ถิ่กรีรีม

10121   อารยธุรรมมนุษย์
10141  วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3)  สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชาช่างอุต่สาหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม คัหกรีรีม

10121   อารยธุรรมมนุษย์
10131  สังคมมนุษย์
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4)  สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121   อารยธุรรมมนุษย์
10141  วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

5) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีม อุต่สาหกรีรีมสิ�งทั่อ คัหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม ปรีะมง เทั่คัโนโลย้สารีสนเทั่ศ

และการีส้�อสารี

10121   อารยธุรรมมนุษย์
10131  สังคมมนุษย์
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

6)  สำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าทุั่กสาขาวิิชา

10151  ไทยศึกษา
40101 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับกฎีหมายทั�วัไป
41214  กฎีหมายแพ่ื่งว่ัาด้้วัยบุคคล นิติกรรม และหนี�

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์    29 ม.ค. 2566   บ่าย
อาทิตย์    29 ม.ค. 2566  เช้้า
เสาร์       28 ม.ค. 2566  เช้้า
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชานิติศาสติร์ (40)

	สูาขาวิิชานิติศาสูตร์	รหัสู	40
โปรแกรมการลังทะเบีัยีนเรียีนของนักศึกษาที�สูมัครเรียีน		

ภาคปลัายี		ปีการศึกษา	2565

หัลัักสูตรนิติศาสตรบััณฑิิต  รหััส 40124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10151  ไทยศึกษา
40101  ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับกฎีหมายทั�วัไป
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากกลุ่มวิิชาใดวิิชาหน่�งต่่อไปน้�
กลุ่มีวิชาสังคมีศึาสต้ร์ั
10131   สังคมมนุษย์
10152   ไทยกับสังคมโลก
กลุ่มีวิชามีนุัษยศึาสต้ร์ั
10103   ทักษะชี้วิัต
10121  อารยธุรรมมนุษย์
10164   สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต่ถิ่กรีรีม

10121  อารยธุรรมมนุษย์
10151  ไทยศึกษา
41463  องค์ควัามร้้ด้้านกระบวันการยุติธุรรม หลักสิทธิุมนุษยช้น
          และหลักธุรรมาภิบาล

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชาช่างอุต่สาหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม คัหกรีรีม 

10121   อารยธุรรมมนุษย์
10151  ไทยศึกษา
41463  องค์ควัามร้้ด้้านกระบวันการยุติธุรรม หลักสิทธิุมนุษยช้น
          และหลักธุรรมาภิบาล

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121   อารยธุรรมมนุษย์
10141  วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   เช้้า
เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ่าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   บ่าย
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หัลัักสูตรนิติศาสตรบััณฑิิต  รหััส 40124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

5) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีม อุต่สาหกรีรีมสิ�งทั่อ คัหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม ปรีะมง เทั่คัโนโลย้สารีสนเทั่ศ

และการีส้�อสารี

10121   อารยธุรรมมนุษย์
10131   สังคมมนุษย์
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

6) สำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าทุั่กสาขาวิิชา

40101  ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับกฎีหมายทั�วัไป
41214  กฎีหมายแพ่ื่งว่ัาด้้วัยบุคคล นิติกรรม และหนี�
41216  กฎีหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั�วัไป ควัามผิู้ด้ และ 

ลหุโทษ

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ่าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้้า
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   บ่าย
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6) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพ  ร์หััส 50

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพ  ร์หััส 50 ให้้การศึกษาแก่บุคลากรทางด้้านสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย  

และทางด้้านอาชีีวอนามัย เพ่�อเพ่�มพูนความรู้ และความสามารถทางว่ชีาการ และว่ทยฐานะ

สาขาว่ชีาว่ทยาศาสตร์สุขภาพ เปิด้สอนระดั้บปร่ญญาตรีในห้ลักสูตรต่าง ๆ ดั้งนี�

1. หัลัักสูตร์สาธาร์ณสุขศาสตร์บััณฑิิต 

    -  วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน ร์หััส 50614 หัลัักสูตร์ปร์ับัปร์ุง พ.ศ. 2565 

2. หัลัักสูตร์การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต ร์หััส 50424 หัลัักสูตร์ปร์ับัปร์ุง พ.ศ. 2564

3. หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต

 - วิิชาเอกอาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภัย ร์หััส 50514

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพมีวิัตถุุปร์ะสงค์ ดังนี�

1. เพ่�อผล่ตบัณฑ่ิตด้้านสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย และอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย ให้้มีความรู้ด้้าน

ว่ชีาการ ว่ชีาชีีพ และมีคุณธรรม

2. เพ่�อผล่ตงานว่จััยด้้านสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย และอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย ที�มีคุณภาพและ

สามารถนำามาใช้ีในการพัฒนาการเรียน การสอน และพัฒนางานดั้งกล่าวได้้

3. เพ่�อให้้บร่การว่ชีาการด้้านสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย  และอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย 

ที�สอด้คล้องกับความต้องการของสังคม

ผู�สำาเร็์จการ์ศึกษาในสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพ หัลัักสูตร์สาธาร์ณสุขศาสตร์บััณฑิิต (สาธาร์ณสุข 

ชุมชน) หัลัักสูตร์ปร์ับัปร์ุง พ.ศ. 2565 สามารถปรับเพ่�มวุฒ่ห้ร่อสอบเป็นนักว่ชีาการสาธารณสุขได้้ตามกรอบอัตรากำาลัง

ของห้น่วยงานในสังกัด้กระทรวงสาธารณสุข ห้ร่อเป็นนักสาธารณสุขในห้น่วยงานทางสุขภาพขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่�น รวมทั�งห้น่วยงานอ่�นที�เกี�ยวข้อง

ผู�สำาเร์็จการ์ศึกษาหัลัักสูตร์การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต หัลัักสูตร์ปร์ับัปร์ุง พ.ศ. 2564 สามารถทำางานใน 

สถานบร่การทางสุขภาพเป็นนักการแพทย์แผนไทยทั�งในภาครัฐและเอกชีน นักว่ชีาการสาธารณสุข/อาจัารย์ในสถาบัน 

การศึกษา ทำาการประกอบอาชีีพอ่สระเป็นผู้ด้ำาเน่นการคล่น่กการแพทย์แผนไทย ผู้จััด้การสปา ผู้ประกอบการห้ร่อ 

ผู้ด้ำาเน่นการในสถานที�ผล่ต จัำาห้น่าย นำาเข้ายาแผนไทย

ผู�สำาเร์็จการ์ศึกษาหัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต (อาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภัย) สำาห้รับผู้ที�ปฏ่ิบัต่งาน 

ประจัำา ณ สถานประกอบก่จัการห้ร่อโรงงานอุตสาห้กรรมสามารถปฏ่ิบัต่งานในตำาแห้น่งเจ้ัาห้น้าที�ความปลอด้ภัยในการ

ทำางานระด้ับว่ชีาชีีพ และสามารถสอบเข้ารับราชีการเป็นนักว่ชีาการด้้านอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย นักว่ชีาการ 

ส่�งแวด้ล้อมในสังกัด้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน รวมทั�งห้น่วยงานอ่�นที�เกี�ยวข้อง
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์สาธาร์ณสุขศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน  ร์หััส 50614 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 

ช่�อปร์ิญญา ช่�อย่อ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑ่ิต (สาธารณสุขชุีมชีน) ส.บ. (สาธารณสุขชุีมชีน)
Bachelor of Public Health 
(Community Public Health)

B.P.H. (Community Public Health)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพ 

ร์หััส 50

วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน

ร์หััส 50614

ผู้้�สมััครต้�องมัีคุณสมับััติ้ครบัทั้ั�ง 2 ข้�อ ดัังนี้ี�

1. คุณสมบัติ้เฉพาะ

 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำาเร็จัการศึกษาจัากห้ลักสูตรที�กระทรวงศึกษาธ่การ

 ห้ร่อกระทรวงสาธารณสุข ห้ร่อห้น่วยงานอ่�นที�สำานักงาน ก.พ. รับรอง

 และคุณวุฒ่การศึกษาที�สภาว่ชีาชีีพรับรอง จัะต้องได้้รับการรับรอง 

 จัากสภาว่ชีาชีีพนั�น ๆ แลัะ

2. สำาเร็ัจการัศึึกษาวุุฒิิการัศึึกษาใดวุุฒิิการัศึึกษาหนึั�ง ดังน้ั�

 2.1 สำาเร็จัการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ห้ร่อเทียบเท่า 

   ตามที�กระทรวงศึกษาธ่การรับรอง หัร์่อ

 2.2 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรว่ชีาชีีพเทคน่ค (ปวท.)  

   ประเภทว่ชีาบร่ห้ารธุรก่จั ศ่ลปหั้ตถกรรม หัร์อ่

 2.3 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรว่ชีาชีีพเทคน่ค (ปวท.)  

   ประเภทว่ชีาช่ีางอุตสาห้กรรม เกษตรกรรม คห้กรรม หัร์อ่

 2.4  สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรว่ชีาชีีพชัี�นสูง (ปวส.)  

   ประเภทว่ชีาพาณ่ชียกรรมห้ร่อบร่ห้ารธุรก่จั อุตสาห้กรรม 

   ท่องเที�ยว ศ่ลปกรรม หรืัอ

 2.5 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรว่ชีาชีีพชัี�นสูง (ปวส.) ประเภท

   ว่ชีาอุตสาห้กรรม อุตสาห้กรรมส่�งทอ คห้กรรม เกษตรกรรม 

    ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร หัร์อ่

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ้ยดของหลักสูต้รั หน้ัา 235-253

สมัครัภาคต้้นั    ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 269-271

สมัครัภาคปิลาย   ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 274-276
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์ส์ุขภาพ 

ร์หััส 50

วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน

ร์หััส 50614  

(ต่อ)

 2.6 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรทางว่ทยาศาสตร์สุขภาพ ห้ร่อ 

  ว่ทยาศาสตร์การแพทย์ ห้ร่อประกาศนียบัตรอ่�น ๆ ที�เกี�ยวข้องซึึ่�ง 

  รับจัากผู้สำาเร็จัการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึกษา 

  ในห้ลักสูตร 1 ปี (เช่ีน ป.ผู้ช่ีวยทันตแพทย์ ป.ผู้ช่ีวยเภสัชีกร  

  ป. ผู้ ช่ีวยแพทย์ ป.ผดุ้งครรภ์อนามัย ป.พนักงานอนามัย  

  ป.พนักงานว่ทยาศาสตร์การแพทย)์ หัร์อ่

 2.7 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่ีวยพยาบาล ซึึ่�งรับจัากผู้สำาเร็จั

  การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึกษาในห้ลักสูตร 

  1 ปี หัร์อ่

 2.8 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรห้ร่ออนุปร่ญญาทางว่ทยาศาสตร์

  การแพทย์ ซึึ่�งรับจัากผู้สำาเร็จัการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

  (ม.6) และศึกษาในห้ลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่ีน รังสีเทคน่ค 

  เซึ่ลล์ว่ทยา พยาธ่ว่ทยา พยาธ่ว่ทยาคล่น่ก โลห่้ตว่ทยา และ 

  ธนาคารเล่อด้ ห้ร่ออ่�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง) หัร์อ่

 2.9 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรห้ร่ออนุปร่ญญาทางว่ทยาศาสตร์ 

  สุขภาพที� เ ป็นงานสนับสนุน ซึึ่�ง รับจัากผู้สำาเร็จัการศึกษา 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึกษาในห้ลักสูตรไม่น้อยกว่า 

  2 ปี (เช่ีน เวชีระเบียน โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสร่ม 

  สุขภาพ สุขศึกษา ห้ร่ออ่�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง) หัร์อ่

2.10 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรห้ร่ออนุปร่ญญาทางการแพทย์ 

  แผนไทย ห้ร่อเทียบเคียง ซึึ่�งรับจัากผู้สำาเร็จัการศึกษามัธยมศึกษา 

  ตอนปลาย (ม.6) และศึกษาในห้ลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หัร์อ่

2.11 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรห้ร่ออนุปร่ญญาทางสาธารณสุข 

  ศาสตร์ แต่้ไม่ใช่่สาธารณสุขศาสตร์โด้ยตรง ซึ่ึ�งรับจัากผู้สำาเร็จั 

  การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึกษาในห้ลักสูตร 

  ไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่ีน ทันตาภ่บาล ทันตสาธารณสุข เจ้ัาพนักงาน 

  เภสัชีกรรม เทคน่คเภสัชีกรรม) หัร์อ่

2.12  สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล ห้ร่อประกาศนียบัตร  

  ห้ร่ออนปุร่ญญาทางเวชีก่จัฉุุกเฉุ่น ห้ลักสตูร 2 ปี ซึึ่�งรบัจัากผู้สำาเร็จั 

  การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หัร์่อ

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ้ยดของหลักสูต้รั หน้ัา 235-253

สมัครัภาคต้้นั    ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 269-271

สมัครัภาคปิลาย   ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 274-276
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สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์ส์ุขภาพ 

ร์หััส 50

วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน

ร์หััส 50614

(ต่อ)

2.13 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรห้ร่ออนุปร่ญญาทางสาธารณสุข

  ศาสตร์ ซึึ่�งรับจัากผู้สำาเร็จัการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

  และศึกษาในห้ลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่ีน สาธารณสุขชุีมชีน 

  พนักงานอนามัย นักเรียนนายส่บทห้ารบกเห้ล่าทห้ารแพทย์ ห้ร่อ

  เทียบเคียง) หัร์อ่

2.14 สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีห้ร่อสูงกว่าปร่ญญาตรีด้้านว่ทยาศาสตร์

  (เช่ีน ว่ศวกรรมศาสตร์ส่�งแวด้ล้อม ห้ร่ออ่�น ๆ) หัร์อ่

2.15 สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีห้ร่อสูงกว่าปร่ญญาตรีทางด้้าน 

  สังคมศาสตร์ ห้ร่อเทียบเคียง หัร์อ่

2.16 สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีห้ร่อสูงกว่าปร่ญญาตรีด้้านว่ทยาศาสตร์

  สุขภาพที�ห้ลักสูตรไม่มีการเรียนและฝึึกปฏ่ิบัต่งานด้้านสาธารณสุข

  ในชุีมชีน (เช่ีน สัตวแพทย์ เทคน่คการแพทย์ กายภาพบำาบัด้ 

  รังสีเทคน่ค ห้ร่ออ่�น ๆ) หัร์่อ

2.17 สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีห้ร่อสูงกว่าปร่ญญาตรีด้้านแพทย์ 

  แผนไทย ห้ร่อเทียบเคียง หัร์อ่

2.18 สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีทางการพยาบาลห้ร่อสูงกว่า ห้ร่อ 

  ปร่ญญาตรีห้ร่อสูงกว่าทางว่ทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่ีน แพทย์ 

  พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชีกรรม ส่งเสร่มสุขภาพ สุขศึกษา ห้ร่อ 

  สาขาว่ชีาอ่�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง)

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ้ยดของหลักสูต้รั หน้ัา 235-253

สมัครัภาคต้้นั    ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 269-271

สมัครัภาคปิลาย   ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 274-276

นัักศึึกษาท้�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักสูต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2565 หากไม่สำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2572    

มหาวิุทยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้าสู่หลักสูต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่โดยอัต้โนัมัติ้

หมายเหตุ้  ผู้มีส่ทธ่เข้าศึกษาซึึ่�งมีคณุสมบัต่ตามข้อ 2.1) – 2.18) ต้องไม่เป็นโรคที�เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ห้ร่อเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ของมห้าว่ทยาลัย เน่�องจัากความประพฤต่เส่�อมเสีย บุคคลซึึ่�งเคยถูกถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษาของมห้าว่ทยาลัย เน่�องจัากความประพฤต่ 

 เส่�อมเสียจัะกลับเข้าศึกษาให้ม่ได้้เป็นรายกรณี ห้ากสภาว่ชีาการพ่จัารณาเห็้นสมควรให้้เข้าศึกษา เม่�อพ้นกำาห้นด้ 5 ปี นับแต่วันประกาศถอน 

 สถานภาพการเป็นนักศึกษา ห้ร่อเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมม่อในการจััด้การศึกษา ให้้พ่จัารณาเป็นรายกรณี
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์สาธาร์ณสุขศาสตร์บััณฑิิต 

วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน  ร์หััส 50614 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565      
1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�มััธยมัศึึกษ�ตอนปล�ย	(มั.6)	หร็ือเทีียบเที่�		(คุณสมับััติ้ผู้้�สมััครข้�อ 2.1)

โคุรงสร�างหลักส้ติร	
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 5 ชุ่ดวิุช่า (30 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 23 ชุ่ดวิุช่า (138 หน่ัวุยกิต้)  

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักส้ติร	
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 5 ชุ่ดวิุช่า (30 หน่ัวุยกิต้)    

 -  บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา 

 10103 ทักษะชีีว่ต 10141 ว่ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10131 สังคมมนุษย์  และส่�งแวด้ล้อมเพ่�อชีีว่ต  

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร  10161 ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร  

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้)    

 -  พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   5   ชุุดวิิชุา 

 50101 ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน  52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ

 50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ   สาธารณสุข   ด้้านสาธารณสุข(1)(2)

      53202 การสาธารณสุขชุีมชีน

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

  (1)  เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้

  (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 6 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

   50103  สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

   52203  อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314  การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

   52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข  52406  การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ 
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- วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   12   ชุุดวิิชุา

50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 52312 อนามัยครอบครัวกับ 52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข

 ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ งานสาธารณสุข ในชุีมชีน(1)

52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม 52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่มสุขภาพ 52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ

52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพ  52314  การป้องกันและควบคุมโรค สาธารณสุข(1)(3)

การสาธารณสุข ทางสาธารณสุข 52405 การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข

52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย 52315 การตรวจัประเม่น ในชุีมชีน(1)(2)(3)

การบำาบัด้โรคเบ่�องต้น  52406  การบร่ห้ารงานสาธารณสุข

การดู้แลฟ้ื้�นฟูื้สภาพและ และระบบสารสนเทศด้้าน

การส่งต่อ(1) สุขภาพ 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชีดุ้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาตา่ง ๆ  ที�เปดิ้สอนตามโครงการสมัฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระด้บัประกาศนยีบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→  

สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
(3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิิช�ชีพเทีคนิค	 (ปวิที.)	 ปร็ะเภทีวิิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	 ศิึลปหัตถกร็ร็มั	 หร็ือ 

	 ปร็ะก�ศึนยีบตัร็วิชิ�ชพีชั�นสูำง	(ปวิสำ.)	ปร็ะเภทีวิชิ�พ�ณิชิยกร็ร็มัหร็อืบร็หิ�ร็ธรุ็กจิ	อตุสำ�หกร็ร็มัทีอ่งเทีี�ยวิ	ศึลิปกร็ร็มั

 (คุณสมับััต้ิผู้้�สมััครข้�อ 2.2 และ 2.4)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 3-4 ชุ่ดวิุช่า (18-24 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 21-22 ชุ่ดวิุช่า (126-132 หน่ัวุยกิต้) 

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 3-4 ชุ่ดวิุช่า (18-24 หน่ัวุยกิต้)

 1)  สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็วิิชุาชุ้พื้เทคันิี้คั (ปวิท.) ปร็ะเภทวิิชุาบัริ็หาร็ธุุร็กิจ ศิึลปหัต่ถกร็ร็ม

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึึกษาหมวิดวิิชุาศึึกษาทั�วิไป   4   ชุุดวิิชุา (24 หน่ี้วิยกิต่)

 - บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา 

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 ว่ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และส่�งแวด้ล้อมเพ่�อชีีว่ต  

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร  10161 ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร

 2)  สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็วิิชุาชุ้พื้ขัั้�นี้สูำง (ปวิสำ.) ปร็ะเภทวิิชุาพื้าณิิชุยกร็ร็มหรื็อบัริ็หาร็ธุุร็กิจ อุต่สำาหกร็ร็ม 

  ท่องเท้�ยวิ ศิึลปกร็ร็ม

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้ศึึกษาหมวิดวิิชุาศึึกษาทั�วิไป   3   ชุุดวิิชุา (18 หน่ี้วิยกิต่)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 ว่ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และส่�งแวด้ล้อมเพ่�อชีีว่ต

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)  
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ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้)

- พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   5   ชุุดวิิชุา

50101 ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน 52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน 52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ

50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ สาธารณสุข ด้้านสาธารณสุข(1)(4)

53202  การสาธารณสุขชุีมชีน

- วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   12   ชุุดวิิชุา

50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 52313  สุขศึกษาและการส่งเสร่ม 52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข

 ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  สุขภาพ  ในชุีมชีน(1)

52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314 การป้องกันและควบคุมโรค 52402  ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ

52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพ ทางสาธารณสุข สาธารณสุข(1)(3)

การสาธารณสุข 52315 การตรวจัประเม่น การบำาบัด้ 52405 การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข

52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย โรคเบ่�องต้น การดู้แล  ในชุีมชีน(1)(2)(3)

52312 อนามัยครอบครัวกับ  ฟ้ื้�นฟูื้สภาพและการส่งต่อ(1) 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→  

สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
(3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
(4) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 6 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

 50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305  อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

 52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม   52314  การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

 52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข 52406  การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิิช�ชีพเทีคนิค	(ปวิที.)	ปร็ะเภทีวิิช�ช่�งอุตสำ�หกร็ร็มั	เกษตร็กร็ร็มั	คหกร็ร็มั	หร็ือ

	 ปร็ะก�ศึนยีบตัร็วิชิ�ชพีชั�นสูำง	(ปวิสำ.)	ปร็ะเภทีวิชิ�อตุสำ�หกร็ร็มั	อตุสำ�หกร็ร็มัสำิ�งทีอ	คหกร็ร็มั	เกษตร็กร็ร็มั	ปร็ะมัง	

	 และเทีคโนโลยีสำ�ร็สำนเทีศึและก�ร็สำื�อสำ�ร็		(คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.3 และ 2.5)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 3-4 ชุ่ดวิุช่า (18-24 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 21-22 ชุ่ดวิุช่า (126-132 หน่ัวุยกิต้) 

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 3-4 ชุ่ดวิุช่า (18-24 หน่ัวุยกิต้)

 1)  สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็วิิชุาชุ้พื้เทคันิี้คั (ปวิท.) ปร็ะเภทวิิชุาชุ่างอุต่สำาหกร็ร็ม เกษต่ร็กร็ร็ม คัหกร็ร็ม

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึึกษาหมวิดวิิชุาศึึกษาทั�วิไป   4   ชุุดวิิชุา (24 หน่ี้วิยกิต่)

 - บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา 

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์  10151 ไทยศึกษา 

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร  10161 ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร

 2)  สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็วิิชุาชุ้พื้ชัุ�นี้สูำง (ปวิสำ.) ปร็ะเภทวิิชุาอุต่สำาหกร็ร็ม อุต่สำาหกร็ร็มสิำ�งทอ คัหกร็ร็ม 

  เกษต่ร็กร็ร็ม ปร็ะมง และเทคัโนี้โลย้สำาร็สำนี้เทศึและการ็สืำ�อสำาร็

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้ศึึกษาหมวิดวิิชุาศึึกษาทั�วิไป   3   ชุุดวิิชุา (18 หน่ี้วิยกิต่)

 10121 อารยธรรมมนุษย์  10131 สังคมมนุษย์  10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้)

 -  พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   5   ชุุดวิิชุา

  50101 ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน  52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ

  50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ   สาธารณสุข  ด้้านสาธารณสุข(1)(2)

        53202  การสาธารณสุขชุีมชีน

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 6 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

  50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

  52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข  52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ
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- วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   12   ชุุดวิิชุา

50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 52313  สุขศึกษาและการส่งเสร่ม 52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข

 ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  สุขภาพ  ในชุีมชีน(1)

52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314 การป้องกันและควบคุมโรค 52402  ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ 

52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพ ทางสาธารณสุข สาธารณสุข(1)(3)

การสาธารณสุข 52315 การตรวจัประเม่น การบำาบัด้ 52405 การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข

52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย โรคเบ่�องต้น การดู้แล  ในชุีมชีน(1)(2)(3)

52312 อนามัยครอบครัวกับ  ฟ้ื้�นฟูื้สภาพและการส่งต่อ(1) 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→  

สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
(3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

4. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็ที�งวิิทีย�ศึ�สำตร์็สำุขภ�พ	หร็ือวิิทีย�ศึ�สำตร์็ก�ร็แพทีย์	หร็ือปร็ะก�ศึนียบัตร็อื�น	ๆ

ทีี�เกี�ยวิข้อง	ซึ่ึ�งร็ับจ�กผูู้้สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�มััธยมัศึึกษ�ตอนปล�ย	 (มั.6)	 และศึึกษ�ในหลักสำูตร็	 1	ปี	 (เช่น	ป.ผูู้้ช่วิย

ทีันตแพทีย์	ป.ผูู้้ช่วิยเภสำัชกร็	ป.ผูู้้ช่วิยแพทีย์	ป.ผู้ดุุงคร็ร็ภ์อน�มััย	ป.พนักง�นอน�มััย	ป.พนักง�นวิิทีย�ศึ�สำตร็์ 

ก�ร็แพทีย์)		(คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.6)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 4 ชุ่ดวิุช่า (24 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 22 ชุ่ดวิุช่า (132 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 4 ชุ่ดวิุช่า  (24 หน่ัวุยกิต้)

- บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

10103 ทักษะชีีว่ต 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา 

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้)

- พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   5   ชุุดวิิชุา

50101 ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน 52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน 52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ

50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ สาธารณสุข ด้้านสาธารณสุข(1)(4)

53202 การสาธารณสุขชุีมชีน

- วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   12   ชุุดวิิชุา

50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่ม 52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข

 ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  สุขภาพ ในชุีมชีน(1)

52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314 การป้องกันและควบคุมโรค 52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ 

52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณ ทางสาธารณสุข สาธารณสุข(1)(3)

 ว่ชีาชีีพการสาธารณสุข 52315  การตรวจัประเม่น การบำาบัด้ 52405 การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข 

52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย  โรคเบ่�องต้น การดู้แล   ในชุีมชีน(1)(2)(3)

52312 อนามัยครอบครัวกับ  ฟ้ื้�นฟูื้สภาพและการส่งต่อ(1) 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ 

งานสาธารณสุข ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
(3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
(4) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 6 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

 50103  สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

 52203  อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

 52302  ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ 
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ค.   หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ 

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→  

สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

5.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�ปร็ะก�ศึนียบตัร็ผูู้้ชว่ิยพย�บ�ล	ซึ่ึ�งร็บัจ�กผูู้้สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�มัธัยมัศึกึษ�ตอนปล�ย	(มั.6)	และศึกึษ�

	 ในหลักสูำตร็	1	ปี		(คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.7)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 4 ชุ่ดวิุช่า (24 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 16 ชุ่ดวิุช่า (96 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 21 ชุ่ดวิุช่า (126 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 4 ชุ่ดวิุช่า (24 หน่ัวุยกิต้)

  - บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา 

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์  10151 ไทยศึกษา 

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร  10161 ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 16 ชุ่ดวิุช่า (96 หน่ัวุยกิต้)

- พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   5   ชุุดวิิชุา

50101 ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน 52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน 52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ

50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ สาธารณสุข ด้้านสาธารณสุข(1)(4)

53202 การสาธารณสุขชุีมชีน 

- วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   11   ชุุดวิิชุา

50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 52312 อนามัยครอบครัวกับ 52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข
 ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ งานสาธารณสุข ในชุีมชีน(1)

52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม 52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่ม 52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ 
52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพ  สุขภาพ สาธารณสุข(1)(3)

การสาธารณสุข 52314 การป้องกันและควบคุมโรค 52405  การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข
52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย ทางสาธารณสุข ในชุีมชีน(1)(2)(3)

52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ
ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

ค.   หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
(3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
(4) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 6 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

 50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305  อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

 52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม 52314  การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

 52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ
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6.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบตัร็หร็อือนปุร็ญิญ�ที�งวิทิีย�ศึ�สำตร์็ก�ร็แพทีย	์ซึ่ึ�งร็บัจ�กผูู้ส้ำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�มัธัยมัศึกึษ�

	 ตอนปล�ย	(มั.6)	และศึึกษ�ในหลักสำูตร็ไมั่น้อยกวิ่�	2	ปี	(เช่น	ร็ังสำีเทีคนิค	เซึ่ลล์วิิทีย�	พย�ธิวิิทีย�	พย�ธิวิิทีย�คลินิก

	 โลหิตวิทิีย�	และธน�ค�ร็เลือดุ	หร็อือื�น	ๆ 	ทีี�เกี�ยวิข้อง)	หัร์อ่ปร็ะก�ศึนียบัตร็หรื็ออนุปร็ญิญ�ที�งวิทิีย�ศึ�สำตร์็สำขุภ�พ

	 ทีี�เป็นง�นสำนับสำนุน	ซึ่ึ�งรั็บจ�กผูู้้สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�มััธยมัศึึกษ�ตอนปล�ย	(มั.6)	และศึึกษ�ในหลักสูำตร็ไมั่น้อยกวิ่�	2	ปี

	 (เช่น	 เวิชร็ะเบียน	 โสำตทัีศึนศึึกษ�	 โสำตทัีศึนูปกร็ณ์ิ	 สำ่งเสำริ็มัสุำขภ�พ	 สุำขศึึกษ�	หร็ืออื�น	 ๆ	 ทีี�เกี�ยวิข้อง)	หัร์่อ 

 ปร็ะก�ศึนียบัตร็หรื็ออนุปร็ิญญ�ที�งก�ร็แพทีย์แผู้นไทียหรื็อเทีียบเคียง	ซึ่ึ�งรั็บจ�กผูู้้สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�มััธยมัศึึกษ� 

	 ตอนปล�ย	(มั.6)	และศึกึษ�ในหลกัสำตูร็ไมัน่อ้ยกวิ�่	2	ปี	หัร์อ่ปร็ะก�ศึนยีบตัร็หร็อือนปุร็ญิญ�ที�งสำ�ธ�ร็ณิสำขุศึ�สำตร็์

 แตไ่มัใ่ชส่ำ�ธ�ร็ณิสำขุศึ�สำตร็โ์ดุยตร็ง	ซึ่ึ�งร็บัจ�กผูู้ส้ำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�มัธัยมัศึกึษ�ตอนปล�ย	(มั.6)	และศึกึษ�ในหลกัสำตูร็

	 ไมั่น้อยกว่ิ�	2	ปี	(เช่น	ทีันต�ภิบ�ล	ทีันตสำ�ธ�ร็ณิสำุข	เจ้�พนักง�นเภสำัชกร็ร็มั	เทีคนิคเภสำัชกร็ร็มั)	หัร์่อปร็ิญญ�ตร็ี 

	 หร็ือสำูงกว่ิ�ปร็ิญญ�ตร็ีดุ้�นวิิทีย�ศึ�สำตร็์	(เช่น	วิิศึวิกร็ร็มัศึ�สำตร็์สำิ�งแวิดุล้อมั	หร็ืออื�น	ๆ)

 (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.8 - 2.11 และ ข้�อ 2.14)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 16 ชุ่ดวิุช่า (96 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 18 ชุ่ดวิุช่า (108 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)   

 10151  ไทยศึกษา       

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 16 ชุ่ดวิุช่า (96 หน่ัวุยกิต้)   

 -  พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   4   ชุุดวิิชุา

 50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข  53202  การสาธารณสุขชุีมชีน

    52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ

     ด้้านสาธารณสุข(1)(2)

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการัฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 6 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

  50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

  52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม    52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข   52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

- วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   12   ชุุดวิิชุา

50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่ม 52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข

 ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  สุขภาพ ในชุีมชีน(1)

52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม 52314 การป้องกันและควบคุมโรค 52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ 

52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพ ทางสาธารณสุข สาธารณสุข(1)(3)

การสาธารณสุข 52315 การตรวจัประเม่น การบำาบัด้ 52405 การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข

52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย โรคเบ่�องต้น การดู้แล  ในชุีมชีน(1)(2)(3)

52312 อนามัยครอบครัวกับ ฟ้ื้�นฟูื้สภาพและการส่งต่อ(1) 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 
ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา
(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน
(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ
(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี
(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→  

สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
(3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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7. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็ที�งก�ร็พย�บ�ล	 หร็ือปร็ะก�ศึนียบัตร็หรื็ออนุปร็ิญญ�ที�งเวิชกิจฉุุกเฉิุน

หลักสำูตร็		2	ปี	ซึึ่�งร็ับจ�กผูู้้สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�มััธยมัศึึกษ�ตอนปล�ย	(มั.6)  (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.12)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 
ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้) 
ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 
รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)
 10151  ไทยศึกษา
ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 15 ชุ่ดวิุช่า  (90 หน่ัวุยกิต้)

- พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   4  ชุุดวิิชุา
50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ 52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนา 53202 การสาธารณสุขชุีมชีน
52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน ทักษะด้้านสาธารณสุข(1)(4)

สาธารณสุข 

- วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   11   ชุุดวิิชุา
50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 52312 อนามัยครอบครัวกับ 52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข

 ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ งานสาธารณสุข ในชุีมชีน(1)

52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม 52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่ม 52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ
52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพ  สุขภาพ สาธารณสุข(1)(3)

การสาธารณสุข 52314 การป้องกันและควบคุมโรค 52405 การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข
52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย  ทางสาธารณสุข ในชุีมชีน(1)(2)(3)  

52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ
ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
(3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
(4) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 6 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

 50103  สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

 52203  อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

 52302  ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

8.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็หรื็ออนุปร็ิญญ�ที�งสำ�ธ�ร็ณิสุำขศึ�สำตร์็	ซึ่ึ�งร็ับจ�กผูู้้สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�มััธยมัศึึกษ� 

	 ตอนปล�ย	(มั.6)	และศึึกษ�ในหลักสำูตร็ไมั่น้อยกวิ่�	2	ปี	(เช่น	สำ�ธ�ร็ณิสำุขชุมัชน	พนักง�นอน�มััย	นักเร็ียนน�ยสำิบ

	 ทีห�ร็บก	เหล่�ทีห�ร็แพทีย์	หร็ือเทีียบเคียง)	(คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.13)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 10 ชุ่ดวิุช่า (60 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 12 ชุ่ดวิุช่า (72 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ*    1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา       

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
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ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ   10 ชุ่ดวิุช่า (60 หน่ัวุยกิต้)

- พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   2   ชุุดวิิชุา

52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน 52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ

สาธารณสุข ด้้านสาธารณสุข(1)(3) 

- วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   8   ชุุดวิิชุา
50103  สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย  52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ

 ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ 52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่ม สาธารณสุข(1)(2)

52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  สุขภาพ 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุข
52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณ 52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข และระบบสารสนเทศด้้าน

 ว่ชีาชีีพการสาธารณสุข ในชุีมชีน(1)  สุขภาพ

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→  

สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
(3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 5 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

 50103  สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

 52203  อนามัยส่�งแวด้ล้อม 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

 52302  ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

9. สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�ปริ็ญญ�ตรี็หร็อืสำงูกว่ิ�ปริ็ญญ�ตรี็ที�งดุ้�นสัำงคมัศึ�สำตร์็	หร็อืเทียีบเคียง	(คุุณสมบััติิผู้้�สมคัุรข้�อ 2.15)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 19 ชุ่ดวิุช่า (114 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ*  1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้)

10151  ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

- พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   5   ชุุดวิิชุา
50101 ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน 52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน 52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ
50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ สาธารณสุข ด้้านสาธารณสุข(1)(4)

53202 การสาธารณสุขชุีมชีน 

- วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   12   ชุุดวิิชุา
50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่ม 52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข

 ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  สุขภาพ  ในชุีมชีน(1)

52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม 52314 การป้องกันและควบคุมโรค 52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ 
52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพ ทางสาธารณสุข สาธารณสุข(1)(3)

การสาธารณสุข 52315 การตรวจัประเม่น การบำาบัด้ 52405 การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข
52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย โรคเบ่�องต้น การดู้แล  ชุีมชีน(1)(2)(3)

52312 อนามัยครอบครัวกับ ฟ้ื้�นฟูื้สภาพและการส่งต่อ(1) 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

หัมายเหัตุ  * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
(3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
(4) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 6 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

 50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

 52203  อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

 52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ
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ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

10. สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็หรื็อสูำงกว่ิ�ปริ็ญญ�ตรี็ดุ�้นวิทิีย�ศึ�สำตร์็สำขุภ�พทีี�หลักสูำตร็ไม่ัมีัก�ร็เรี็ยนและฝึกึปฏิิบัตงิ�น 

	 ดุ้�นสำ�ธ�ร็ณิสำุขในชุมัชน	(เช่น	สัำตวิแพทีย์	เทีคนิคก�ร็แพทีย์	ก�ยภ�พบำ�บัดุ	รั็งสีำเทีคนิค	หร็ืออื�น	ๆ)	หร็ือปริ็ญญ�ตร็ี

	 หร็ือสูำงกว่ิ�ปร็ิญญ�ตร็ีดุ้�นแพทีย์แผู้นไทีย	หร็ือเทีียบเคียง	(คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.16 - 2.17)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 13 ชุ่ดวิุช่า (78 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ*    1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา       

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 13 ชุ่ดวิุช่า (78 หน่ัวุยกิต้) 

- พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   3  ชุุดวิิชุา
52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน 52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ 53202 การสาธารณสุขชุีมชีน

สาธารณสุข ด้้านสาธารณสุข(1)(4) 

- วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   10   ชุุดวิิชุา
50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่ม  52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ

 ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ สุขภาพ   สาธารณสุข(1)(3)

52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม 52315 การตรวจัประเม่น การบำาบัด้ 52405  การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข
52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพ โรคเบ่�องต้น การดู้แล   ในชุีมชีน(1)(2)(3)  

การสาธารณสุข ฟ้ื้�นฟูื้สภาพและการส่งต่อ(1) 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ
52305 อาชีีวอนามัยและความ 52316  การทำางานด้้านสาธารณสุข ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

ปลอด้ภัย ในชุีมชีน(1)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
(3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
(4) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 5 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

 50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

 52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

 52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข
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11. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตรี็ที�งก�ร็พย�บ�ลหร็ือสำูงกวิ่�	 หรื็อปริ็ญญ�ตรี็หรื็อสำูงกวิ่�ที�งวิิทีย�ศึ�สำตร็์สำุขภ�พ

(เช่น	แพทีย์	พย�บ�ล	ทัีนตแพทีย์	เภสำัชกร็ร็มั	สำ่งเสำร็ิมัสุำขภ�พ	สำุขศึึกษ�	หร็ือสำ�ข�วิิช�อื�น	ๆ	ทีี�เกี�ยวิข้อง)

(คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.18)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 10 ชุ่ดวิุช่า (60 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 12 ชุ่ดวิุช่า (72 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ*  1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 10 ชุ่ดวิุช่า (60 หน่ัวุยกิต้) 

- พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   3  ชุุดวิิชุา
52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน 52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ 53202 การสาธารณสุขชุีมชีน

สาธารณสุข ด้้านสาธารณสุข(1)(3) 

- วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   7   ชุุดวิิชุา
50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณ 52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ

 ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  ว่ชีาชีีพการสาธารณสุข สาธารณสุข(1)(2)

52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม 52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย  52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ
52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข  ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

ในชุีมชีน(1) 

หัมายเหัตุ  * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
(3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 5 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

 50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

 52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

 52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต

การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต  ร์หััส 50424 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 

ช่�อปร์ิญญา  ช่�อย่อ
การแพทย์แผนไทยบัณฑ่ิต พท.บ.
Bachelor of Thai Traditional Medicine B.T.M.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้นั เท่านัั�นั)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพ 

ร์หััส 50

การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต

ร์หััส 50424

ผู้้�สมััครต้�องมีัคุณสมับััต้ิครบัทั้ั�ง 2 ข้�อ ดัังนี้ี�

1. สำาเร็ัจการัศึึกษาวุุฒิิการัศึึกษาใดวุุฒิิการัศึึกษาหนึั�ง ดังน้ั�

     1.1 สำาเร็จัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ห้ร่อเทยีบเท่า

   สายว่ทยาศาสตร์ ห้ร่อสายว่ทยาศาสตร์-คณ่ตศาสตร์ 

    ตามที�กระทรวงศึกษาธ่การรับรอง หัร์่อ

     1.2 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรว่ชีาชีีพชัี�นสูง (ปวส.) ห้ร่อ

          อนุปร่ญญาทางด้้านการแพทย์แผนไทย ห้ร่อ

    การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หัร์่อ

  1.3  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีทางด้้านการแพทย์แผนไทย  

  ห้ร่อการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หัร์่อ

     1.4 สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีทางด้้านว่ทยาศาสตร์สุขภาพ 

  ห้ร่อสูงกว่า หัร์่อ

     1.5 สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีสาขาอ่�นห้ร่อสูงกว่าท้�ไม่ใช่่

  ทางด้้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์  

  ห้ร่อทางด้้านว่ทยาศาสตร์สุขภาพ

หัมายเหัตุ ผู้่สมัครัต้้องจัดส่งหลักฐานัปิรัะกอบการัสมัครัเพิ�มเติ้มต้ามคุณสมบัติ้เฉพาะ เพื�อปิรัะกอบการัพิจารัณารัับเข้าศึึกษา ดั้งนี�

               2.1  ห้นังส่อรับรองการทำางานในว่ชีาชีีพการแพทย์แผนไทย ห้ร่อว่ชีาชีีพอ่�นที�เกี�ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย จัำานวน 1 ฉุบับ หรืัอ

               2.2  สำาเนาใบประกอบโรคศ่ลปะห้ร่อใบประกอบว่ชีาชีีพทางการแพทย์แผนไทย ห้ร่อการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัำานวน 1 ฉุบับ หรืัอ

               2.3  สำาเนาใบแสด้งผลการเรียนชุีด้ว่ชีาสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อชุีด้ว่ชีาในห้ลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑ่ิต มห้าว่ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ่ราชี

  ไม่น้อยกว่า 3 ชุีด้ว่ชีา

               2.4 ใบรับรองแพทย์ที�ออกโด้ยโรงพยาบาล

 ผู้่สมัครัโปิรัดศึึกษาเกณฑ์์การัรัับสมัครันัักศึึกษาหลักสูต้รัการัแพทย์แผ่นัไทยบัณฑิ์ต้โดยละเอ้ยด

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ้ยดของหลักสูต้รั หน้ัา 257-263

ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 272 

รัับสมััครันัักศึึกษาเฉพาะภาคต�น

จำำานัวนั 80 คน

โดยต้้องผ่่านัการัพิจำารัณาคัดเลืือก

ต้ามัเกณฑ์์ที่่�มัหาวิที่ยาลืัยกำาหนัด

    ศึึกษารัายลืะเอ่ยดหน้ัา 256
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ห
ลักสูตร์การ์แพ

ทย์แผนไทยบัณ
ฑิ

ต (50424)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์ส์ุขภาพ 

ร์หััส 50

การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต

ร์หััส 50424

(ต่อ)

2. คุณสมบัติ้เฉพาะในัการัพิจารัณาคัดเลือก

  2.1 มีประสบการณใ์นการทำางานในว่ชีาชีีพทางการแพทยแ์ผนไทย

   ห้ร่อในว่ชีาชีีพอ่�นที�เกี�ยวข้องกับทางการแพทย์แผนไทย

   ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ

  2.2 มีใบประกอบโรคศ่ลปะห้ร่อใบประกอบว่ชีาชีีพทางการแพทย์

       แผนไทย ห้ร่อการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หัร์่อ

  2.3 เคยได้้รับการศึกษาในชุีด้ว่ชีาสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อชุีด้ว่ชีาใน

   ห้ลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑ่ิต มห้าว่ทยาลัยสุโขทัย

   ธรรมาธ่ราชี ไม่น้อยกว่า 3 ชุีด้ว่ชีา หัร์่อ

     2.4 มีคุณสมบัต่อ่�นที�คณะกรรมการพ่จัารณาคัด้เล่อกเห็้นสมควร

นัักศึึกษาท้�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักสูต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2564 หากไม่สำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2571    

มหาวิุทยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้าสู่หลักสูต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่โดยอัต้โนัมัติ้

ผู้สมัครต้องยื�นี้ใบัสำมัคัร็พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ยังไม่ต้องชีำาระค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน 

ภายในี้วัินี้ท้� 15 กร็กฎาคัม ขั้องทุกปี (ห้ากส่งใบสมัครมาห้ลังจัากวันดั้งกล่าวจัะไม่ได้้รับพ่จัารณาคัด้เล่อก)

การ็คััดเลือกผูู้้สำมัคัร็จะดำาเนิี้นี้การ็ภายในี้วัินี้ท้� 15 สิำงหาคัม ขั้องทุกปี มห้าว่ทยาลัยจัะแจ้ังผลให้้ผู้ที�ผ่านการคัด้เล่อกด้ำาเน่นการ

ชีำาระค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที�กำาห้นด้

หัมายเหัตุ ผู้่สมัครัต้้องจัดส่งหลักฐานัปิรัะกอบการัสมัครัเพิ�มเติ้มต้ามคุณสมบัติ้เฉพาะ เพื�อปิรัะกอบการัพิจารัณารัับเข้าศึึกษา ดั้งนี�

               2.1  ห้นังส่อรับรองการทำางานในว่ชีาชีีพการแพทย์แผนไทย ห้ร่อว่ชีาชีีพอ่�นที�เกี�ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย จัำานวน 1 ฉุบับ หรืัอ

               2.2  สำาเนาใบประกอบโรคศ่ลปะห้ร่อใบประกอบว่ชีาชีีพทางการแพทย์แผนไทย ห้ร่อการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัำานวน 1 ฉุบับ หรืัอ

               2.3  สำาเนาใบแสด้งผลการเรียนชุีด้ว่ชีาสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อชุีด้ว่ชีาในห้ลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑ่ิต มห้าว่ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ่ราชี

  ไม่น้อยกว่า 3 ชุีด้ว่ชีา

               2.4 ใบรับรองแพทย์ที�ออกโด้ยโรงพยาบาล

 ผู้่สมัครัโปิรัดศึึกษาเกณฑ์์การัรัับสมัครันัักศึึกษาหลักสูต้รัการัแพทย์แผ่นัไทยบัณฑิ์ต้โดยละเอ้ยด

 

รัับสมััครันัักศึึกษาเฉพาะภาคต�น

จำำานัวนั 80 คน

โดยต้้องผ่่านัการัพิจำารัณาคัดเลืือก

ต้ามัเกณฑ์์ที่่�มัหาวิที่ยาลืัยกำาหนัด

    ศึึกษารัายลืะเอ่ยดหนั้า 256

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ้ยดของหลักสูต้รั หน้ัา 257-263

ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 272



256 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สา
ขา

วิช
าวิ

ทย
าศ

าส
ตร์

สุข
ภา

พ
 (

50
)

สา
ขา

วิช
าวิ

ทย
าศ

าส
ตร์

สุข
ภา

พ
 (

50
)

ห
ลัก

สูต
ร์ก

าร์
แพ

ทย์
แผ

นไ
ทย

บัณ
ฑิ

ต 
(5

04
24

)

เกณฑ์์การัรัับสมัครันัักศึึกษาหลักสูต้รัการัแพทย์แผ่นัไทยบัณฑิ์ต้

1)   ผู้เข้าศึกษาซึึ่�งมีคุณสมบัต่ตามข้อ 1 วุฒ่การศึกษา ข้อ 1.1 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่ทยาศาสตร์ไม่ตำ�ากว่า 

 22 ห้น่วยก่ต คณ่ตศาสตร์ไม่ตำ�ากว่า 12 ห้น่วยก่ต และภาษาอังกฤษ ไม่ตำ�ากว่า 9 ห้น่วยก่ต

2) ผู้เข้าศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้้เฉุพาะในห้ลักสูตรที�ได้้รับการเผยแพร่โด้ยสำานักงานปลัด้กระทรวง 

 การอุด้มศึกษา ว่ทยาศาสตร์ ว่จััยและนวัตกรรมแล้ว กรณีเป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศต้องเป็นสถาบันที�สำานักงาน 

 ปลัด้กระทรวงการอุด้มศึกษา ว่ทยาศาสตร์ ว่จััยและนวัตกรรมรับรอง ห้ร่อใช้ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒ่อุด้มศึกษาของประเทศ 

 นั�น ๆ และห้ากเป็นนักศึกษาต่างคณะในสถาบันเดี้ยวกันจัะต้องผ่านการประเม่นทัศนคต่ต่อว่ชีาชีีพและรายละเอียด้อ่�น ๆ  

 ให้้เป็นไปตามข้อบังคับของมห้าว่ทยาลัย

3) ผู้เข้าศึกษาที�ได้้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศ่ลปะ/ประกอบว่ชีาชีีพสาขาการแพทย์แผนไทย/สาขาการแพทย์แผนไทย

 ประยุกต์ จัะได้้รับการยกเว้นชุีด้ว่ชีาตามที�ห้ลักสูตรกำาห้นด้

 3.1 กรณีมีใบประกอบโรคศ่ลปะแผนโบราณในสาขาเวชีกรรม/ใบประกอบโรคศ่ลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท

  เวชีกรรมไทย/ใบประกอบว่ชีาชีีพการแพทย์แผนไทยด้้านเวชีกรรมไทย ยกเวุ้นัชุีด้ว่ชีา 55331 เวชีกรรมแผนไทย 1

 3.2 กรณีมีใบประกอบโรคศ่ลปะแผนโบราณในสาขาเภสัชีกรรม/ใบประกอบโรคศ่ลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท

  เภสัชีกรรมไทย/ใบประกอบว่ชีาชีีพการแพทย์แผนไทยด้้านเภสัชีกรรมไทย ยกเวุ้นัชุีด้ว่ชีา 55328 เภสัชีกรรม 

  แผนไทย 1

 3.3 กรณีมีใบประกอบโรคศ่ลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวด้ไทย/ใบประกอบว่ชีาชีีพการแพทย์แผนไทย 

  ด้้านการนวด้ไทย ยกเวุ้นัชุีด้ว่ชีา 55325 นวด้แผนไทย 1

 3.4 กรณีมีใบประกอบโรคศ่ลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ยกเวุ้นัชุีด้ว่ชีา 55325 นวด้แผนไทย 1  ชุีด้ว่ชีา 55328

  เภสัชีกรรมแผนไทย 1 และ ชุีด้ว่ชีา 55331 เวชีกรรมแผนไทย 1

4) ผู้เข้าศึกษาต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ทั�งร่างกายและจ่ัตใจั ไม่เป็นโรคซึึ่�งต้องห้้ามในการขึ�นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 

 ผู้ประกอบว่ชีาชีีพสาขาการแพทย์แผนไทย ดั้งนี� โรคเร่�อนในระยะต่ด้ต่อห้ร่อระยะปรากฏิอาการเป็นที�รังเกียจัต่อสังคม 

  โรคพ่ษสุราเร่�อรงั ห้ร่อโรคอ่�นที�สภาว่ชีาชีีพพ่จัารณาเห้น็ว่าเปน็อุปสรรคตอ่การขึ�นทะเบยีนเป็นผู้ประกอบว่ชีาชีีพการแพทย์ 

 แผนไทย และ

5)  ผู้เข้าศึกษาต้องไม่เป็นผู้ที�มีความประพฤต่เสียห้ายซึึ่�งสภาการแพทย์แผนไทยเห็้นว่าจัะนำามาซึึ่�งความเส่�อมเสียเกียรต่ศักด่้� 

 แห่้งว่ชีาชีีพ ไมเ่คยต้องโทษศาลพ่พากษาถงึที�สุด้ในคด้ทีี�สภาการแพทยแ์ผนไทยเห้น็วา่อาจัจัะนำามาซึ่ึ�งความเส่�อมเสยีเกียรต่ 

 แห่้งว่ชีาชีีพ ไม่เป็นผู้ต่ด้ยาเสพต่ด้ให้้โทษ ไม่เป็นคนว่กลจัร่ตห้ร่อจ่ัตฟ่ื้�นเฟ้ื้อนไม่สมประกอบ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ห
ลักสูตร์การ์แพ

ทย์แผนไทยบัณ
ฑิ

ต (50424)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต

การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต  ร์หััส 50424 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านัั�นั) 
1. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	มั.6	หร็ือเทีียบเที่�สำ�ยวิิทีย�ศึ�สำตร็์	หร็ือสำ�ยวิิทีย�ศึ�สำตร็์-คณิิตศึ�สำตร็์

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 5 ชุ่ดวิุช่า (30 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 18 ชุ่ดวิุช่า (108 หน่ัวุยกิต้)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั  1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 24 ชุ่ดวิุช่า (144 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 5 ชุ่ดวิุช่า (30 หน่ัวุยกิต้) 

10103 ทักษะชีีว่ต 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร  10141 ว่ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และส่�งแวด้ล้อมเพ่�อชีีว่ต

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 18 ชุ่ดวิุช่า (108 หน่ัวุยกิต้) 

พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   7   ชุุดวิิชุา

55101  ชีีวว่ทยา เคมีและชีีวเคมี 55204 เคมีเภสัชีวัตถุ เภสัชีว่ทยา                  55322  ร่างกายมนุษย์(1)

             สำาห้รับการแพทย์แผนไทย                 และพ่ษว่ทยาสำาห้รับ  55335 สังคมว่ทยา มานุษยว่ทยา

55203  จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและ             การแพทย์แผนไทย(1) การแพทย์และระบาด้ว่ทยา

พยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ           55309  ปรัชีญาและกฎห้มาย  สำาห้รับการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย(1) เกี�ยวกับการแพทย์แผนไทย         55401  การว่จััยทางการแพทยแ์ผนไทย(1)

วิิชุาชุ้พื้   11  ชุุดวิิชุา
55324 การฝึึกปฏ่ิบัต่เภสัชี 55328 เภสัชีกรรมแผนไทย 1(1)(5) 55333 การฝึึกปฏ่ิบัต่เวชีกรรมแผนไทย(1)(2)

พฤกษศาสตร์และเภสัชีกรรม 55329 นวด้แผนไทย 2(1) 55334 เภสัชีกรรมแผนไทย 2(1)

แผนไทย(1)(2)  55330 การฝึึกปฏ่ิบัต่นวด้แผนไทย(1)(2)  55402 ผดุ้งครรภ์แผนไทยและ

55325 นวด้แผนไทย 1(1)(3) 55331 เวชีกรรมแผนไทย 1(1)(4) การฝึึกปฏ่ิบัต่ผดุ้งครรภ์แผนไทย(1)(2)

55326 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ 55332 เวชีกรรมแผนไทย 2(1)

การแพทย์แผนไทย(2)(6) 

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์ภาคสนาม
(3) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทการนวด้ไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(4) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเวชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(5) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเภสัชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(6) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั   1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบตัร

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1)  ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวิสำ.	หร็ืออนุปร็ิญญ�ที�งดุ้�นก�ร็แพทีย์แผู้นไทีย	หร็ือก�ร็แพทีย์แผู้นไทียปร็ะยุกต์

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 13 ชุ่ดวิุช่า (78 หน่ัวุยกิต้)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 13 ชุ่ดวิุช่า (78 หน่ัวุยกิต้)

พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   6   ชุุดวิิชุา

55203  จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและ  55309 ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับ  55335 สังคมว่ทยา มานุษยว่ทยา

พยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ   การแพทย์แผนไทย การแพทย์และระบาด้ว่ทยา

การแพทย์แผนไทย(1)  55322  ร่างกายมนุษย์(1)  สำาห้รับการแพทย์แผนไทย

55204 เคมีเภสัชีวัตถุ เภสัชีว่ทยา  55401 การว่จััยทางการแพทย์แผนไทย(1)

และพ่ษว่ทยาสำาห้รับ

การแพทย์แผนไทย(1)

หัมายเหัตุ *  หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ห
ลักสูตร์การ์แพ

ทย์แผนไทยบัณ
ฑิ

ต (50424)

วิิชุาชุ้พื้   7  ชุุดวิิชุา

55324 การฝึึกปฏ่ิบัต่เภสัชีพฤกษศาสตร์  55326 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ 55330 การฝึึกปฏ่ิบัต่นวด้แผนไทย(1)(2)

และเภสัชีกรรมแผนไทย(1)(2) การแพทย์แผนไทย(2)(3) 55332 เวชีกรรมแผนไทย 2(1)

55329 นวด้แผนไทย 2(1) 55333 การฝึึกปฏ่ิบัต่เวชีกรรมแผนไทย(1)(2)

55334 เภสัชีกรรมแผนไทย 2(1)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั   1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้) 

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบตัร

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1)  ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→  
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

3. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีที�งดุ้�นก�ร็แพทีย์แผู้นไทีย	หร็ือก�ร็แพทีย์แผู้นไทียปร็ะยุกต์

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 10 ชุ่ดวิุช่า (60 หน่ัวุยกิต้)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 12 ชุ่ดวิุช่า (72 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า    (6 หน่ัวุยกิต้)

10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ้ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการัฝึึกปิฏิิบัติ้
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์ภาคสนาม
(3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 10 ชุ่ดวิุช่า (60 หน่ัวุยกิต้)

พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   6   ชุุดวิิชุา

55203 จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและ  55309 ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับ 55335 สังคมว่ทยา มานุษยว่ทยา

พยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ   การแพทย์แผนไทย การแพทย์และระบาด้ว่ทยา

การแพทย์แผนไทย(1)  55322 ร่างกายมนุษย์(1)  สำาห้รับการแพทย์แผนไทย

55204 เคมีเภสัชีวัตถุ เภสัชีว่ทยา  55401 การว่จััยทางการแพทย์แผนไทย(1)

และพ่ษว่ทยาสำาห้รับ

การแพทย์แผนไทย(1)

วิิชุาชุ้พื้   4   ชุุดวิิชุา

55324 การฝึึกปฏ่ิบัต่เภสัชีพฤกษศาสตร์  55326 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ 55330 การฝึึกปฏ่ิบัต่นวด้แผนไทย(1)(2)

และเภสัชีกรรมแผนไทย(1)(2)  การแพทย์แผนไทย(2)(3) 55333  การฝึึกปฏ่ิบัต่เวชีกรรมแผนไทย(1)(2) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า     (6 หน่ัวุยกิต้) 

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้ประกาศนียบัตร

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1)  ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์ภาคสนาม
(3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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4. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีที�งดุ้�นวิิทีย�ศึ�สำตร็์สำุขภ�พ	หร็ือสำูงกวิ่�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้)

10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้)

พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   4   ชุุดวิิชุา  

55204 เคมีเภสัชีวัตถุ เภสัชีว่ทยา 55309 ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับ 55322 ร่างกายมนุษย์(1)

และพ่ษว่ทยาสำาห้รับ การแพทย์แผนไทย 55401  การว่จััยทางการแพทย์แผนไทย(1)

การแพทย์แผนไทย(1)

วิิชุาชุ้พื้   11   ชุุดวิิชุา

55324 การฝึึกปฏ่ิบัต่เภสัชีพฤกษศาสตร์ 55328 เภสัชีกรรมแผนไทย 1(1)(5) 55333 การฝึึกปฏ่ิบัต่เวชีกรรมแผนไทย(1)(2)

และเภสัชีกรรมแผนไทย(1)(2)  55329 นวด้แผนไทย 2(1)  55334 เภสัชีกรรมแผนไทย 2(1)

55325 นวด้แผนไทย 1(1)(3) 55330 การฝึึกปฏ่ิบัต่นวด้แผนไทย(1)(2) 55402 ผดุ้งครรภ์แผนไทยและ

55326 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ 55331 เวชีกรรมแผนไทย 1(1)(4) การฝึึกปฏ่ิบัต่ผดุ้งครรภ์แผนไทย(1)(2)

การแพทย์แผนไทย(2)(6)  55332 เวชีกรรมแผนไทย 2(1)  
ค.  หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั  1    ชุ่ดวิุช่า       (6 หน่ัวุยกิต้) 

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1)  ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์ภาคสนาม
(3) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทการนวด้ไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(4) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเวชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(5) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเภสัชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(6) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

5. สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึึกษ�ปร็ญิญ�ตร็สีำ�ข�อื�นหร็อืสำงูกวิ�่ทีี�ไมัใ่ช่ที�งดุ�้นก�ร็แพทียแ์ผู้นไทีย	ก�ร็แพทียแ์ผู้นไทียปร็ะยกุต	์หร็อื

วิิทีย�ศึ�สำตร็์สำุขภ�พ

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 19 ชุ่ดวิุช่า (114 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า  (102 หน่ัวุยกิต้)

พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้  6  ชุุดวิิชุา  

55203 จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและ 55309 ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับ  55335 สังคมว่ทยา มานุษยว่ทยา

พยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ การแพทย์แผนไทย การแพทย์และระบาด้ว่ทยา

การแพทย์แผนไทย(1)  55322  ร่างกายมนุษย์(1)  สำาห้รับการแพทย์แผนไทย

55204 เคมีเภสัชีวัตถุ เภสัชีว่ทยา 55401  การว่จััยทางการแพทยแ์ผนไทย(1)

และพ่ษว่ทยาสำาห้รับ

การแพทย์แผนไทย(1)

หัมายเหัตุ  * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ห
ลักสูตร์การ์แพ

ทย์แผนไทยบัณ
ฑิ

ต (50424)

วิิชุาชุ้พื้  11  ชุุดวิิชุา  

55324 การฝึึกปฏ่ิบัต่เภสัชีพฤกษศาสตร์ 55328 เภสัชีกรรมแผนไทย 1(1)(5) 55333 การฝึึกปฏ่ิบัต่เวชีกรรมแผนไทย(1)(2)

และเภสัชีกรรมแผนไทย(1)(2)  55329 นวด้แผนไทย 2(1) 55334 เภสัชีกรรมแผนไทย 2(1)

55325 นวด้แผนไทย 1(1)(3) 55330 การฝึึกปฏ่ิบัต่นวด้แผนไทย(1)(2) 55402  ผดุ้งครรภ์แผนไทยและ

55326 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ 55331 เวชีกรรมแผนไทย 1(1)(4) การฝึึกปฏ่ิบัต่ผดุ้งครรภ์แผนไทย(1)(2)

การแพทย์แผนไทย(2)(6)  55332 เวชีกรรมแผนไทย 2(1)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั  1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บตัร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1)  ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์ภาคสนาม
(3) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทการนวด้ไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(4) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเวชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(5) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเภสัชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(6) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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 คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกอาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภัย  ร์หััส 50514* 

ช่�อปร์ิญญา                          ช่�อย่อ
ว่ทยาศาสตรบัณฑ่ิต (อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย)       วท.บ. (อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health                B.Sc. (Occupational Health and Safety)
and Safety)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพ 

ร์หััส 50

วิิชาเอกอาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภัย

ร์หััส 50514

ต้�องสำ�เร็จก�รศึึกษ�วุุฒิิก�รศึึกษ�ใดัวุุฒิิก�รศึึกษ�หนี้ึ�ง ดัังนีี้�

1.  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีว่ทยาศาสตร์สุขภาพ หัร์่อ

2. สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีว่ทยาศาสตร์การแพทย์ หัร์่อ

3.  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หัร์่อ

4.  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีพยาบาลศาสตร์ หัร์่อ

5.  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีว่ศวกรรมศาสตร์ หัร์่อ

6.  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีการแพทย์แผนไทย หัร์่อ

7.  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีครุศาสตร์อุตสาห้กรรม ห้ร่อ

  อุตสาห้กรรมศาสตร์ หัร์่อ

8.  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีว่ทยาศาสตร์ทุกสาขาว่ชีา ห้ร่อ

  ปร่ญญาตรีเทคโนโลยี

*ห้ลักสูตรว่ทยาศาสตรบัณฑ่ิต ว่ชีาเอกอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย มีโครงสร้างห้ลักสูตรที�สอด้คล้องกับห้ลักเกณฑ์ิและ

เง่�อนไขการขอขึ�นทะเบียนเป็นเจ้ัาห้น้าที�ความปลอด้ภัยในการทำางานระดั้บว่ชีาชีีพ (จัป.ว) ของกระทรวงแรงงานเท่านั�น

หัมายเหัตุ ผู้สมัครเข้าศึกษาห้ลักสูตรว่ทยาศาสตรบัณฑ่ิต ว่ชีาเอกอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย รหั้ส 50514 ต้องเป็นผู้สำาเร็จัการศึกษาจัาก 

 ห้ลักสูตรที�กระทรวงสาธารณสุข ห้ร่อสถาบันอุด้มศึกษาที�สำานักงาน ก.พ. รับรอง

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ้ยดของหลักสูต้รั หน้ัา 265-268

สมัครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 273

สมัครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 277
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วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(50514)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกอาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภัย  ร์หััส 50514
1. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตร็ีวิิทีย�ศึ�สำตร็์สำุขภ�พ	หร็ือวิิทีย�ศึ�สำตร็์ก�ร็แพทีย์	 หร็ือสำ�ธ�ร็ณิสำุขศึ�สำตร็์	 หร็ือ

พย�บ�ลศึ�สำตร็์	หร็ือก�ร็แพทีย์แผู้นไทีย

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 
ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 14 ชุ่ดวิุช่า (84 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้) 

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 14 ชุ่ดวิุช่า (84 หน่ัวุยกิต้) 

- พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   1   ชุุดวิิชุา

 54119 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับงานอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

- วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   13   ชุุดวิิชุา

54122 กฎห้มายที�เกี�ยวข้องกับ 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทาง 54132 เทคโนโลยีว่ศวกรรม 

การสาธารณสุข สุขศาสตร์อุตสาห้กรรม(1) ความปลอด้ภัย(2)

54124 ระบบสุขภาพและ 54129 พ่�นฐานว่ศวกรรมในงาน 54133 พ่ษว่ทยาและเวชีศาสตร์ป้องกัน 

 ว่ทยาการระบาด้  อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย 54134 การยศาสตร์และจ่ัตว่ทยา-

54125 การตรวจัวัด้และประเม่นทาง 54130 เทคโนโลยีการจััด้การ อุตสาห้กรรม

 สุขศาสตร์อุตสาห้กรรม(2) อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย 54135 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ

54126 การส่งเสร่มสุขภาพ การตรวจั 54131 กฎห้มายและมาตรฐานด้้าน อาชีีวอนามัย ความปลอด้ภัยและ 

 ประเม่นและการบำาบัด้โรคเบ่�องต้น อาชีีวอนามัย ความปลอด้ภัยและ  สภาพแวด้ล้อมในการทำางาน(3)   

54127 พ่�นฐานอาชีีวอนามัยและ สภาพแวด้ล้อมในการทำางาน

อนามัยส่�งแวด้ล้อม

หัมายเหัตุ  *  หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) นักศึกษาควรศึกษาชีุด้ว่ชีา 54125 การตรวจัวัด้และประเม่นทางสุขศาสตร์อุตสาห้กรรม ก่อนลงทะเบียนเรียนชีุด้ว่ชีา 54128

เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาห้กรรม
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสดุท้ายและเหลอืไมเ่กินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศกึษาเทา่นั�น  และนักศกึษา

 ต้องฝึึกงานภาคสนามว่ชีาชีีพอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัยในสถานประกอบก่จัการ โด้ยนักศึกษาต้องจััด้ห้าสถานประกอบก่จัการ

 สำาห้รับฝึึกงานได้้
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นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีวิิศึวิกร็ร็มัศึ�สำตร็์	หร็ือคร็ุศึ�สำตร็์อุตสำ�หกร็ร็มั	หร็ืออุตสำ�หกร็ร็มัศึ�สำตร็์

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 14 ชุ่ดวิุช่า (84 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 14 ชุ่ดวิุช่า (84 หน่ัวุยกิต้) 

- พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   2   ชุุดวิิชุา

 54119 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 54123 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพสำาห้รับ 

งานอาชีีวอนามัยและ งานอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

ความปลอด้ภัย

- วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   12   ชุุดวิิชุา

54122 กฎห้มายที�เกี�ยวข้องกับ 54127 พ่�นฐานอาชีีวอนามัยและ 54132 เทคโนโลยีว่ศวกรรม 

การสาธารณสุข อนามัยส่�งแวด้ล้อม ความปลอด้ภัย(2)

54124 ระบบสุขภาพและ 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทาง 54133 พ่ษว่ทยาและเวชีศาสตร์ป้องกัน 

 ว่ทยาการระบาด้ สุขศาสตร์อุตสาห้กรรม(1) 54134 การยศาสตร์และจ่ัตว่ทยา-

54125 การตรวจัวัด้และประเม่นทาง 54130 เทคโนโลยีการจััด้การ อุตสาห้กรรม

 สุขศาสตร์อุตสาห้กรรม(2) อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย 54135 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ

54126 การส่งเสร่มสุขภาพ การตรวจั 54131 กฎห้มายและมาตรฐานด้้าน อาชีีวอนามัย ความปลอด้ภัยและ 

ประเม่นและการบำาบัด้โรคเบ่�องต้น อาชีีวอนามัย ความปลอด้ภัยและ  สภาพแวด้ล้อมในการทำางาน(3)   

สภาพแวด้ล้อมในการทำางาน

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) นักศึกษาควรศึกษาชีุด้ว่ชีา 54125 การตรวจัวัด้และประเม่นทางสุขศาสตร์อุตสาห้กรรม ก่อนลงทะเบียนเรียนชีุด้ว่ชีา 54128 เทคโนโลยี 

 การควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาห้กรรม
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น  และนักศึกษา

 ต้องฝึึกงานภาคสนามว่ชีาชีีพอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัยในสถานประกอบก่จัการ โด้ยนักศึกษาต้องจััด้ห้าสถานประกอบก่จัการ

 สำาห้รับฝึึกงานได้้



267ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(50514)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

3. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีวิิทีย�ศึ�สำตร็์ทีุกสำ�ข�วิิช�	หร็ือปร็ิญญ�ตร็ีเทีคโนโลยี

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้)

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 16 ชุ่ดวิุช่า (96 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้)
- พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   2   ชุุดวิิชุา

 54119 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 54123 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพสำาห้รับ 

งานอาชีีวอนามัยและ งานอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

ความปลอด้ภัย

- วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   13   ชุุดวิิชุา

54122 กฎห้มายที�เกี�ยวข้องกับ 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทาง 54132 เทคโนโลยีว่ศวกรรม 

การสาธารณสุข สุขศาสตร์อุตสาห้กรรม(1) ความปลอด้ภัย(2)

54124 ระบบสุขภาพและ 54129 พ่�นฐานว่ศวกรรมในงาน 54133 พ่ษว่ทยาและเวชีศาสตร์ป้องกัน 

 ว่ทยาการระบาด้  อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย 54134 การยศาสตร์และจ่ัตว่ทยา-

54125 การตรวจัวัด้และประเม่นทาง 54130 เทคโนโลยีการจััด้การ อุตสาห้กรรม

 สุขศาสตร์อุตสาห้กรรม(2) อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย 54135 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ

54126 การส่งเสร่มสุขภาพ การตรวจั 54131 กฎห้มายและมาตรฐานด้้าน อาชีีวอนามัย ความปลอด้ภัยและ 

 ประเม่นและการบำาบัด้โรคเบ่�องต้น อาชีีวอนามัย ความปลอด้ภัยและ  สภาพแวด้ล้อมในการทำางาน(3)   

54127 พ่�นฐานอาชีีวอนามัยและ สภาพแวด้ล้อมในการทำางาน

อนามัยส่�งแวด้ล้อม

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) นักศึกษาควรศึกษาชุีด้ว่ชีา 54125 การตรวจัวัด้และประเม่นทางสุขศาสตร์อุตสาห้กรรม ก่อนลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีา 54128 เทคโนโลยี

 การควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาห้กรรม
(2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
(3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น และนักศึกษา

 ต้องฝึึกงานภาคสนามว่ชีาชีีพอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัยในสถานประกอบก่จัการ โด้ยนักศึกษาต้องจััด้ห้าสถานประกอบก่จัการ

 สำาห้รับฝึึกงานได้้
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นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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วิชาเอกสาธารณ
สุขชุมชน (50184)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (50)

สาขาวิิชาวิิทยาศาสติร์สุขภาพ	รหัส	50
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน		

ภาคุติ�น		ปีการศึกษา	2565

หัลัักสูตร์สาธาร์ณสุขศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน  ร์หััส 50614 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

ชุ่ดวิุช่า
ค่าชุ่ดวิุช่าสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่

วัุนั/เวุลาสอบไล่

สำาหรัับผู้่สมัครัภาคต้้นั

1) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ม.6 หรื็อเท้ยบัเท่า (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.1)

10131 สังคมมนุษย์
50101 ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา

2) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็วิิชุาชุ้พื้เทคันี้ิคั (ปวิท.) ปร็ะเภทวิิชุาบัร็ิหาร็ธุุร็กิจ ศิึลปหัต่ถกร็ร็ม หรื็อปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็ 

 วิิชุาชุ้พื้ชัุ�นี้สูำง (ปวิสำ.) ปร็ะเภทวิิชุาพื้าณิิชุยกร็ร็มหรื็อบัริ็หาร็ธุุร็กิจ อุต่สำาหกร็ร็มท่องเท้�ยวิ ศิึลปกร็ร็ม 

 (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.2 และ 2.4) 

10141 ว่ทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่�งแวด้ล้อมเพ่�อชีีว่ต
50101  ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา

3) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็วิิชุาชุ้พื้เทคันิี้คั (ปวิท.) ปร็ะเภทวิิชุาชุ่างอุต่สำาหกร็ร็ม เกษต่ร็กร็ร็ม คัหกร็ร็ม หรื็อ 

 ปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็วิิชุาชุ้พื้ชัุ�นี้สำูง (ปวิสำ.) ปร็ะเภทวิิชุาอุต่สำาหกร็ร็ม อุต่สำาหกร็ร็มสิำ�งทอ คัหกร็ร็ม เกษต่ร็กร็ร็ม ปร็ะมง และ 

 เทคัโนี้โลย้สำาร็สำนี้เทศึและการ็สืำ�อสำาร็ (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.3 และ 2.5) 

10121  อารยธรรมมนุษย์
52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข
53202  การสาธารณสุขชุีมชีน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
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วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน ร์หััส 50614 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุ่ดวิุช่า
ค่าชุ่ดวิุช่าสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่

วัุนั/เวุลาสอบไล่

สำาหรัับผู้่สมัครัภาคต้้นั

4) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็ทางวิิทยาศึาสำต่ร็สุ์ำขั้ภาพื้ หร็อืวิิทยาศึาสำต่ร็ก์าร็แพื้ทย ์หร็อืปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็อื�นี้ ๆ  ท้�เก้�ยวิขั้อ้ง ซึึ่�งร็บัั 

 จากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ 1 ปี (เชุ่นี้ ป.ผูู้้ชุ่วิยทันี้ต่แพื้ทย์ ป.ผูู้้ชุ่วิยเภสัำชุกร็  

 ป.ผูู้้ชุ่วิยแพื้ทย์ ป.ผู้ดุงคัร็ร็ภ์อนี้ามัย ป.พื้นัี้กงานี้อนี้ามัย ป.พื้นัี้กงานี้วิิทยาศึาสำต่ร์็การ็แพื้ทย์) (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.6) 

10103 ทักษะชีีว่ต
10131 สังคมมนุษย์
50101 ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

5) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็ผูู้้ชุ่วิยพื้ยาบัาล ซึ่ึ�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษา 

 ในี้หลักสูำต่ร็ 1 ปี (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.7) 

50101  ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน
52302  ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
 
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา 
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา

6) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็หร็ืออนุี้ปริ็ญญาทางวิิทยาศึาสำต่ร็์การ็แพื้ทย์ ซึ่ึ�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษา 

 ต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ไม่นี้้อยกว่ิา 2 ปี (เชุ่นี้ รั็งส้ำเทคันิี้คั เซึ่ลล์วิิทยา พื้ยาธิุวิิทยา พื้ยาธิุวิิทยาคัลินิี้ก  

 โลหิต่วิิทยา และธุนี้าคัาร็เลือด หรื็ออื�นี้ ๆ ท้�เก้�ยวิข้ั้อง) หรืัอปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็หรื็ออนุี้ปริ็ญญาทางวิิทยาศึาสำต่ร์็สุำขั้ภาพื้ 

 ท้�เป็นี้งานี้สำนัี้บัสำนุี้นี้ ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ไม่น้ี้อยกวิ่า 2 ปี 

 (เชุ่นี้ เวิชุร็ะเบ้ัยนี้ โสำต่ทัศึนี้ศึึกษา โสำต่ทัศึนูี้ปกร็ณ์ิ ส่ำงเสำริ็มสุำขั้ภาพื้ สุำขั้ศึึกษา หรื็ออื�นี้ ๆ ท้�เก้�ยวิข้ั้อง) หรืัอปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็ 

 หรื็ออนุี้ปริ็ญญาทางการ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทยหรื็อเท้ยบัเค้ัยง ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6) และ 

 ศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ไม่น้ี้อยกว่ิา 2 ปี หรืัอปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็หรื็ออนุี้ปริ็ญญาทางสำาธุาร็ณิสุำขั้ศึาสำต่ร์็ แต่่ไม่ใชุ่สำาธุาร็ณิสุำขั้ศึาสำต่ร์็ 

 โดยต่ร็ง ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ไม่น้ี้อยกว่ิา 2 ปี (เชุ่นี้ ทันี้ต่าภิบัาล  

 ทันี้ต่สำาธุาร็ณิสุำขั้ เจ้าพื้นัี้กงานี้ เภสัำชุกร็ร็ม เทคันิี้คัเภสัำชุกร็ร็ม) หรืัอปริ็ญญาต่ร้็หรื็อสูำงกว่ิาปริ็ญญาต่ร้็ด้านี้วิิทยาศึาสำต่ร์็  

 (เชุ่นี้ วิิศึวิกร็ร็มศึาสำต่ร์็ สิำ�งแวิดล้อม หรื็ออื�นี้ ๆ) (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.8 - 2.11 และ ข้�อ 2.14) 

52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่มสุขภาพ
53202 การสาธารณสุขชุีมชีน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
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วิชาเอกสาธารณ
สุขชุมชน (50184)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (50)

วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน ร์หััส 50614 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุ่ดวิุช่า
ค่าชุ่ดวิุช่าสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่

วัุนั/เวุลาสอบไล่

สำาหรัับผู้่สมัครัภาคต้้นั

7) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็ทางการ็พื้ยาบัาล หรื็อปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็หรื็ออนุี้ปริ็ญญาทางเวิชุกิจฉุกเฉินี้หลักสูำต่ร็ 2 ปี

ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6) (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.12)

52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่มสุขภาพ
53202 การสาธารณสุขชุีมชีน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

8) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็หรื็ออนุี้ปริ็ญญาทางสำาธุาร็ณิสุำขั้ศึาสำต่ร์็ ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษา

 ต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ไม่น้ี้อยกว่ิา 2 ปี (เชุ่นี้ สำาธุาร็ณิสุำขั้ชุุมชุนี้ พื้นัี้กงานี้อนี้ามัย นัี้กเร้็ยนี้นี้ายสิำบัทหาร็บัก

เหล่าทหาร็แพื้ทย์ หรื็อเท้ยบัเค้ัยง) (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.13)

10151 ไทยศึกษา
52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่มสุขภาพ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา

9) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็หรื็อสูำงกว่ิาปริ็ญญาต่ร้็ทางด้านี้สัำงคัมศึาสำต่ร์็ หรื็อเท้ยบัเค้ัยง (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.15)

50101 ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน
52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่มสุขภาพ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา

10) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ิญญาต่ร้็หรื็อสูำงกว่ิาปร็ิญญาต่ร้็ด้านี้วิิทยาศึาสำต่ร็์สุำขั้ภาพื้ท้�หลักสำูต่ร็ไม่ม้การ็เร้็ยนี้และฝึึกปฏิิบััติ่งานี้ 

 ด้านี้สำาธุาร็ณิสุำขั้ในี้ชุุมชุนี้ (เชุ่นี้ สัำต่วิแพื้ทย์ เทคันิี้คัการ็แพื้ทย์ กายภาพื้บัำาบััด รั็งส้ำเทคันิี้คั หรื็ออื�นี้ ๆ) หรืัอปริ็ญญาต่ร้็หรื็อ

 สูำงกว่ิาปริ็ญญาต่ร้็ด้านี้แพื้ทย์แผู้นี้ไทย หรื็อเท้ยบัเค้ัยง (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.16 - 2.17)

52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่มสุขภาพ
53202 การสาธารณสุขชุีมชีน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

11) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็ทางการ็พื้ยาบัาลหรื็อสูำงกว่ิา หรื็อปริ็ญญาต่ร้็หรื็อสูำงกว่ิาทางวิิทยาศึาสำต่ร์็สุำขั้ภาพื้ (เชุ่นี้ แพื้ทย์

 พื้ยาบัาล ทันี้ต่แพื้ทย์ เภสัำชุกร็ร็ม ส่ำงเสำริ็มสุำขั้ภาพื้ สุำขั้ศึึกษา หรื็อสำาขั้าวิิชุาอื�นี้ ๆ ท้�เก้�ยวิข้ั้อง) (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.18)

52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพการสาธารณสุข
52302  ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข
53202 การสาธารณสุขชุีมชีน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
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หัลัักสูตร์การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต ร์หััส 50424 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

ชุ่ดวิุช่า
ค่าชุ่ดวิุช่าสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่

วัุนั/เวุลาสอบไล่

สำาหรัับผู้่สมัครัภาคต้้นั

1) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ม.6 หรื็อเท้ยบัเท่าสำายวิิทยาศึาสำต่ร์็ หรื็อสำายวิิทยาศึาสำต่ร์็-คัณิิต่ศึาสำต่ร์็

55203 จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและพยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ
   การแพทย์แผนไทย(1)

55309 ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับการแพทย์แผนไทย
55322 ร่างกายมนุษย์(1)

7,400(2) บาท

1,100 บาท
1,800 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา

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

2) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิสำ. หรื็ออนุี้ปริ็ญญาทางด้านี้การ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทย หรื็อการ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทยปร็ะยุกต์่ 

55203  จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและพยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ
           การแพทย์แผนไทย(1)

55309  ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับการแพทย์แผนไทย
55322  ร่างกายมนุษย์(1)

7,400(2) บาท

1,100 บาท
1,800 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา

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

3) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็ทางด้านี้การ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทย หรื็อการ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทยปร็ะยุกต์่

55203  จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและพยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ
          การแพทย์แผนไทย(1)

55309  ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับการแพทย์แผนไทย
55322  ร่างกายมนุษย์(1)

7,400(2) บาท

1,100 บาท
1,800 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา

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

4) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็ทางด้านี้วิิทยาศึาสำต่ร์็สุำขั้ภาพื้ หรื็อสูำงกว่ิา

55309  ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับการแพทย์แผนไทย
55322  ร่างกายมนุษย์(1)

55328 เภสัชีกรรมแผนไทย 1(1) 

1,100 บาท
1,800 บาท
6,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา

5) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ิญญาต่ร้็สำาขั้าอื�นี้หร็ือสำูงกวิ่าท้�ไม่ใชุ่ทางด้านี้การ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทย การ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทยปร็ะยุกต่์ หรื็อ 

 วิิทยาศึาสำต่ร์็สุำขั้ภาพื้

55203 จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและพยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ
   การแพทย์แผนไทย(1)

55309 ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับการแพทย์แผนไทย
55322  ร่างกายมนุษย์(1)

7,400(2) บาท

1,100 บาท 
1,800 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา

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

หัมายเหัตุ (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึึกปฏ่ิบัต่ในวันและสถานที�ที�มห้าว่ทยาลัยกำาห้นด้  

 (2) ค่าวัสดุ้ก่จักรรมอาจัมีการเปลี�ยนแปลง ขอให้้นักศึกษาต่ด้ตามข่าวประชีาสัมพันธ์ของมห้าว่ทยาลัยที�เว็บไซึ่ต์ https://www.stou.ac.th  

  ห้ร่อศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 ห้ร่อฝ่ึายทะเบียนนักศึกษา โทร. 0 2504 7222
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วิชาเอกสาธารณ
สุขชุมชน (50184)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (50)

หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกอาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภัย ร์หััส 50514

ชุ่ดวิุช่า
ค่าชุ่ดวิุช่าสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่

วัุนั/เวุลาสอบไล่

สำาหรัับผู้่สมัครัภาคต้้นั

1) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็วิิทยาศึาสำต่ร์็สุำขั้ภาพื้ หรื็อวิิทยาศึาสำต่ร์็การ็แพื้ทย์ หรื็อสำาธุาร็ณิสุำขั้ศึาสำต่ร์็ หรื็อพื้ยาบัาลศึาสำต่ร์็

     หรื็อการ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทย

10151 ไทยศึกษา
54126 การส่งเสร่มสุขภาพ การตรวจัประเม่น
   และการบำาบัด้โรคเบ่�องต้น 
54127 พ่�นฐานอาชีีวอนามัยและอนามัยส่�งแวด้ล้อม

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท

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

อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา

2) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็วิิศึวิกร็ร็มศึาสำต่ร์็ หรื็อคัรุ็ศึาสำต่ร์็อุต่สำาหกร็ร็ม หรื็ออุต่สำาหกร็ร็มศึาสำต่ร์็

10151 ไทยศึกษา
54126 การส่งเสร่มสุขภาพ การตรวจัประเม่น
   และการบำาบัด้โรคเบ่�องต้น 
54127 พ่�นฐานอาชีีวอนามัยและอนามัยส่�งแวด้ล้อม

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท

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

อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา

3) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็วิิทยาศึาสำต่ร์็ทุกสำาขั้าวิิชุา หรื็อปริ็ญญาต่ร้็เทคัโนี้โลย้

10151 ไทยศึกษา
54126 การส่งเสร่มสุขภาพ การตรวจัประเม่น
   และการบำาบัด้โรคเบ่�องต้น 
54127 พ่�นฐานอาชีีวอนามัยและอนามัยส่�งแวด้ล้อม

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท

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

อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
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สาขาวิิชาวิิทยาศาสติร์สุขภาพ	รหัส	50
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน		

ภาคุปลาย		ปีการศึกษา	2565

หัลัักสูตร์สาธาร์ณสุขศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน ร์หััส 50614 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

ชุ่ดวิุช่า
ค่าชุ่ดวิุช่าสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่

วัุนั/เวุลาสอบไล่

สำาหรัับผู้่สมัครัภาคปิลาย

1) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ม.6 หรื็อเท้ยบัเท่า (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.1)

10131 สังคมมนุษย์
10141 ว่ทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่�งแวด้ล้อมเพ่�อชีีว่ต
50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

2) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็วิิชุาชุ้พื้เทคันิี้คั (ปวิท.) ปร็ะเภทวิิชุาบัริ็หาร็ธุุร็กิจ ศิึลปหัต่ถกร็ร็ม หรื็อปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็

วิิชุาชุ้พื้ชัุ�นี้สูำง (ปวิสำ.) ปร็ะเภทวิิชุาพื้าณิิชุยกร็ร็มหรื็อบัริ็หาร็ธุุร็กิจ อุต่สำาหกร็ร็มท่องเท้�ยวิ ศิึลปกร็ร็ม

(คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุร ข้�อ 2.2 และ 2.4)

10141 ว่ทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่�งแวด้ล้อมเพ่�อชีีว่ต
50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ
52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพการสาธารณสุข

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา

3) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็วิิชุาชุ้พื้เทคันิี้คั (ปวิท.) ปร็ะเภทวิิชุาชุ่างอุต่สำาหกร็ร็ม เกษต่ร็กร็ร็ม คัหกร็ร็ม หร็ือ

ปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็วิิชุาชุ้พื้ชัุ�นี้สูำง (ปวิสำ.) ปร็ะเภทวิิชุาอุต่สำาหกร็ร็ม อุต่สำาหกร็ร็มสิำ�งทอ คัหกร็ร็ม เกษต่ร็กร็ร็ม ปร็ะมง และ

เทคัโนี้โลย้สำาร็สำนี้เทศึและการ็สืำ�อสำาร็ (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.3 และ 2.5)

50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ
50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท 
1,100 บาท

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา

4) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็ทางวิิทยาศึาสำต่ร์็สุำขั้ภาพื้ หรื็อวิิทยาศึาสำต่ร์็การ็แพื้ทย์ หรื็อปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็อื�นี้ ๆ  ท้�เก้�ยวิข้ั้อง ซึึ่�งรั็บั

จากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ 1 ปี (เชุ่นี้ ป.ผูู้้ชุ่วิยทันี้ต่แพื้ทย์ ป.ผูู้้ชุ่วิยเภสัำชุกร็

ป.ผูู้้ชุ่วิยแพื้ทย์ ป.ผู้ดุงคัร็ร็ภ์อนี้ามัย ป.พื้นัี้กงานี้อนี้ามัย ป.พื้นัี้กงานี้วิิทยาศึาสำต่ร์็การ็แพื้ทย์) (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.6)

10103 ทักษะชีีว่ต
50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ
50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา
อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
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วิชาเอกสาธารณ
สุขชุมชน (50184)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (50)

 วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน ร์หััส 50614 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุ่ดวิุช่า
ค่าชุ่ดวิุช่าสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่

วัุนั/เวุลาสอบไล่

สำาหรัับผู้่สมัครัภาคปิลาย

5) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็ผูู้้ชุ่วิยพื้ยาบัาล ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษา

ในี้หลักสูำต่ร็ 1 ปี (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.7)

10121 อารยธรรมมนุษย์
50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท 
1,100 บาท

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ีา
อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา

6) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็หรื็ออนุี้ปริ็ญญาทางวิิทยาศึาสำต่ร็์การ็แพื้ทย์ ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษา

 ต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ไม่น้ี้อยกวิ่า 2 ปี (เชุ่นี้ รั็งส้ำเทคันี้ิคั เซึ่ลล์วิิทยา พื้ยาธิุวิิทยา พื้ยาธิุวิิทยาคัลินิี้ก

โลหิต่วิิทยา และธุนี้าคัาร็เลือด หร็ืออื�นี้ ๆ ท้�เก้�ยวิขั้้อง) หรืัอปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็หรื็ออนีุ้ปร็ิญญาทางวิิทยาศึาสำต่ร็์สุำขั้ภาพื้ 

 ท้�เป็นี้งานี้สำนัี้บัสำนุี้นี้ ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ไม่น้ี้อยกว่ิา 2 ปี 

(เชุ่นี้ เวิชุร็ะเบ้ัยนี้ โสำต่ทัศึนี้ศึึกษา โสำต่ทัศึนูี้ปกร็ณ์ิ ส่ำงเสำริ็มสุำขั้ภาพื้ สุำขั้ศึึกษา หรื็ออื�นี้ ๆ ท้�เก้�ยวิข้ั้อง) หรืัอปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็ 

หรื็ออนีุ้ปร็ิญญาทางการ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทยหร็ือเท้ยบัเค้ัยง ซึ่ึ�งร็ับัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6) และ 

ศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ไม่น้ี้อยกว่ิา 2 ปี หรืัอปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็หรื็ออนุี้ปริ็ญญาทางสำาธุาร็ณิสุำขั้ศึาสำต่ร์็ แต่่ไม่ใชุ่สำาธุาร็ณิสุำขั้ศึาสำต่ร์็ 

โดยต่ร็ง ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ไม่น้ี้อยกว่ิา 2 ปี (เชุ่นี้ ทันี้ต่าภิบัาล  

 ทันี้ต่สำาธุาร็ณิสุำขั้ เจ้าพื้นัี้กงานี้เภสัำชุกร็ร็ม เทคันิี้คัเภสัำชุกร็ร็ม) หรืัอปริ็ญญาต่ร้็หรื็อสูำงกว่ิาปริ็ญญาต่ร้็ด้านี้วิิทยาศึาสำต่ร์็  

(เชุ่นี้ วิิศึวิกร็ร็มศึาสำต่ร์็ สิำ�งแวิดล้อม หรื็ออื�นี้ ๆ) (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.8 - 2.11 และ ข้�อ 2.14) 

50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ
50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ
52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพการสาธารณสุข

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา

7) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็ทางการ็พื้ยาบัาล หรื็อปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็หรื็ออนุี้ปริ็ญญาทางเวิชุกิจฉุกเฉินี้หลักสูำต่ร็ 2 ปี  

ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6)  (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.12)

50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ
50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ีา
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วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน ร์หััส 50614 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุ่ดวิุช่า
ค่าชุ่ดวิุช่าสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่

วัุนั/เวุลาสอบไล่

สำาหรัับผู้่สมัครัภาคปิลาย

8) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็หรื็ออนุี้ปริ็ญญาทางสำาธุาร็ณิสุำขั้ศึาสำต่ร์็ ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษา

 ต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ไม่น้ี้อยกว่ิา 2 ปี (เชุ่นี้ สำาธุาร็ณิสุำขั้ชุุมชุนี้ พื้นัี้กงานี้อนี้ามัย นัี้กเร้็ยนี้นี้ายสิำบัทหาร็บัก

เหล่าทหาร็แพื้ทย์ หรื็อเท้ยบัเค้ัยง) (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.13)

10151 ไทยศึกษา
50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ
52204  กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพการสาธารณสุข

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา

9) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็หรื็อสูำงกว่ิาปริ็ญญาต่ร้็ทางด้านี้สัำงคัมศึาสำต่ร์็ หรื็อเท้ยบัเค้ัยง (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.15)

50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ
50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ีา

10) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็หรื็อสูำงกว่ิาปริ็ญญาต่ร้็ด้านี้วิิทยาศึาสำต่ร์็สุำขั้ภาพื้ท้�หลักสูำต่ร็ไม่ม้การ็เร้็ยนี้และฝึึกปฏิิบััติ่งานี้ด้านี้ 

 สำาธุาร็ณิสุำขั้ในี้ชุุมชุนี้ (เชุ่นี้ สัำต่วิแพื้ทย์ เทคันิี้คัการ็แพื้ทย์ กายภาพื้บัำาบััด รั็งส้ำเทคันิี้คั หรื็ออื�นี้ ๆ) หรืัอปริ็ญญาต่ร้็หรื็อ

 สูำงกว่ิาปริ็ญญาต่ร้็ด้านี้แพื้ทย์แผู้นี้ไทย หรื็อเท้ยบัเค้ัยง (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.16 - 2.17)

50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ
52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพการสาธารณสุข
53202 การสาธารณสุขชุีมชีน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา
อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

11) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็ทางการ็พื้ยาบัาลหรื็อสูำงกว่ิา หรื็อปริ็ญญาต่ร้็หรื็อสูำงกว่ิาทางวิิทยาศึาสำต่ร์็สุำขั้ภาพื้ (เชุ่นี้ แพื้ทย์  

 พื้ยาบัาล ทันี้ต่แพื้ทย์ เภสัำชุกร็ร็ม ส่ำงเสำริ็มสุำขั้ภาพื้ สุำขั้ศึึกษา หรื็อสำาขั้าวิิชุาอื�นี้ ๆ ท้�เก้�ยวิข้ั้อง) (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.18)

50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม
52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ีา
อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย



277ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิชาเอกสาธารณ
สุขชุมชน (50184)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (50)

หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกอาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภัย ร์หััส 50514

ชุ่ดวิุช่า
ค่าชุ่ดวิุช่าสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่

วัุนั/เวุลาสอบไล่

สำาหรัับผู้่สมัครัภาคปิลาย

1) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็วิิทยาศึาสำต่ร์็สำขุั้ภาพื้ หรื็อวิิทยาศึาสำต่ร์็การ็แพื้ทย์ หรื็อสำาธุาร็ณิสุำขั้ศึาสำต่ร์็ หรื็อพื้ยาบัาลศึาสำต่ร์็  

 หรื็อการ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทย

54119 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับงานอาชีีวอนามัยและ
   ความปลอด้ภัย
54124 ระบบสุขภาพและว่ทยาการระบาด้
54129 พ่�นฐานว่ศวกรรมในงานอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา

2) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็วิิศึวิกร็ร็มศึาสำต่ร์็ หรื็อคัรุ็ศึาสำต่ร์็อุต่สำาหกร็ร็ม หรื็ออุต่สำาหกร็ร็มศึาสำต่ร์็ 

54119 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับงานอาชีีวอนามัยและ
   ความปลอด้ภัย
54123 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพสำาห้รับงานอาชีีวอนามัยและ
   ความปลอด้ภัย
54124 ระบบสุขภาพและว่ทยาการระบาด้

1,000 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ีา

3) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็วิิทยาศึาสำต่ร์็ทุกสำาขั้าวิิชุา หรื็อปริ็ญญาต่ร้็เทคัโนี้โลย้

54119 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับงานอาชีีวอนามัยและ
   ความปลอด้ภัย
54124 ระบบสุขภาพและว่ทยาการระบาด้
54129 พ่�นฐานว่ศวกรรมในงานอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา
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7) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์  ร์หััส 51

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ ร์หััส 51 ม่�งจััดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลให้

สอดคล้องระหว่�างการเรียนการสอนในวิ่ชาชีพอย�างมีค่ณภาพกับการเรียนรู้โดยไม�แยกวิ่ถีีการเรียนรู้ออกจัากชีวิ่ตการทำางาน

และครอบครัว่ และเช่�อว่�าผูู้้เรียนเป็นผูู้้มีว่่ฒิิภาว่ะสามารถีว่างแผู้นการศึกษาของตนเอง ให้ประสบผู้ลสัมฤทธิ์ิ�ได้อย�างมี

ประสิทธิิ์ภาพ สามารถีสำาเร็จัการศึกษาเป็นบัณฑิิตที�มีค่ณภาพและค่ณธิ์รรม รว่มทั�งเป็นคนดีของสังคม สามารถีพัฒินาตนเอง

อย�างต�อเน่�อง ให้ทันต�อการเปลี�ยนแปลงของสังคม ตลอดจันปฏิิบัติการพยาบาลที�มีค่ณภาพเป็นไปตามจัรรยาบรรณวิ่ชาชีพ

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์มีีวิัตถุุปร์ะสงค์์ ดัังนี้ี�

1. เพ่�อผู้ลิตบัณฑิิตทางการพยาบาลที�มีค่ณภาพตามมาตรฐานวิ่ชาชีพการพยาบาลและการผู้ด่งครรภ์ โดยจััด

ให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในท่กระดับปริญญาและหลักสูตรที�เกี�ยว่ข้องในระบบการศึกษาทางไกล 

รว่มทั�งพัฒินามาตรฐานการจััดการศึกษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกลให้มีค่ณภาพและทันสมัยอย�างต�อเน่�อง

2. เพ่�อศึกษาวิ่จััย สร้างองค์คว่ามรู้และนวั่ตกรรมด้านการพยาบาลและด้านอ่�น ๆ ที�เกี�ยว่ข้อง เพ่�อคว่ามเป็นเลิศ

ทางวิ่ชาการโดยร�ว่มม่อกับสถีาบันภายนอก ทั�งภาครัฐและเอกชน ทั�งในประเทศและต�างประเทศ

3. เพ่�อให้บริการว่ิชาการที�เกี�ยว่ข้องกับการพยาบาลและส่ขภาพ ที�เป็นประโยชน์ต�อบ่คลากรในว่ิชาชีพและ

ประชาชน รว่มทั�งเป็นศูนย์การศึกษาต�อเน่�องของวิ่ชาชีพการพยาบาลและการผู้ด่งครรภ์ทั�งในและต�างประเทศ

4. เพ่�อจััดกิจักรรมและมีส�ว่นร�ว่มในการทำาน่บำาร่งศิลปะและวั่ฒินธิ์รรม รว่มทั�งเสริมสร้างเอกลักษณ์ และ

ภูมิปัญญาไทย 

สาขาว่ชิาพยาบาลศาสตรเ์ปิดสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรใ์นระดบัปริญญาตรจีัำานว่น 1 หลกัสูตร ได้แก� หลกัสูตร

พยาบาลศาสตรบณัฑิิต เปน็หลกัสูตรพเิศษระดับปรญิญาตรทีางว่ชิาชีพเพ่�อพัฒินาเจ้ัาพนกังานสาธิ์ารณส่ขให้เป็นพยาบาล 

ที�มีค่ณภาพสอดคล้องกับคว่ามต้องการของสังคม มีคว่ามรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผู้ด่งครรภ์ และศาสตร์อ่�น 

ที�เกี�ยว่ข้องปฏิิบัติการพยาบาลแบบองค์รว่ม มีคว่ามสามารถีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคว่ามคิดสร้างสรรค์  

สามารถีสร้างและประยก่ต์ใช้นวั่ตกรรมทางการพยาบาล มีค่ณธิ์รรม จัริยธิ์รรม มีคว่ามสามารถีเรียนรู้ด้ว่ยตนเอง ใฝ่่เรียนรู้ 

ตลอดชีวิ่ต และมีทัศนคติที�ดีต�อวิ่ชาชีพการพยาบาล

ผู้้�ทีี่�สำาเร์็จการ์ศึกษาในี้หัลักส้ตร์พยาบาลศาสตร์บัณฑิิต จัะสามารถีปฏิิบัติงานดังต�อไปนี�

1. เป็นผูู้้ประกอบว่ิชาชีพการพยาบาล การผู้ด่งครรภ์ที�ปฏิิบัติงานในสถีานบริการส่ขภาพท่กระดับทั�งภาครัฐ 

และเอกชน

2. เป็นพยาบาลประจัำาโรงเรียน/สถีานประกอบการอ่�น ๆ

3. ผูู้้ประกอบอาชีพอิสระด้านส่ขภาพที�ไม�ขัดต�อกฎหมายที�เกี�ยว่ข้องกับการประกอบว่ิชาชีพการพยาบาลและ 

การผู้ด่งครรภ์
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ห
ลักสูตรพ

ยาบาลัศาสูตรบัณ
ฑิ

ต (51114)
สูาขาวิชาพ

ยาบาลัศาสูตร์ (51)

ศึึกษาโครงสร้างและรายละเอีียดขอีงหลักสูตร หน้้า 280-281

ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียน้เรียน้ หน้้า 282

รับสมัครนักศึกษาเฉพาะภาคต้น้

จัำานว่น 120 คน้

โดยต้องผู้�านการพิจัารณาคัดเล่อก

ตามเกณฑ์ิที�มหาวิ่ทยาลัยกำาหนด

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์พยาบาลศาสตร์บัณฑิิต  

พยาบาลศาสตร์บัณฑิิต  ร์หััส 51114 หัลักสูตร์ใหัม่่ พ.ศ. 2564

ช่�อปร์ิญญา ช่�อย่อ
พยาบาลศาสตรบัณฑิิต พย.บ.
Bachelor of Nursing Science B.N.S.

(เปิดรับีนั้กศึึกษาเฉพาะ ภาคต้น้ เท่านั้�น้)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์

ร์หััส  51

พยาบาลศาสตร์บัณฑิิต*

ร์หััส  51114

              

ต้้องมีีคุุณสมีบััต้ิคุรบัทั้ั�ง 2 ข้้อ ดัังนี้ี�

1.  คุณสมบัีติเฉพาะ
    2.1 มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านส่ขภาพโดยตร
   ต�อผูู้้รับบริการส่ขภาพจัากภาครัฐหร่อเอกชนมาแล้ว่ 
   ไม่น้้อียกว่่า 2 ปี และ
    2.2 เป็นผูู้้ที�ประกอบวิ่ชาชีพการบริการสาธิ์ารณส่ขระหว่�าง 
   การศึกษาตลอดหลักสูตร และ
    2.3 มีส่ขภาพสมบูรณ์ทั�งร�างกายและจิัตใจั ไม�เจ็ับป่ว่ยเป็นโรค 
   ติดต�อร้ายแรงหร่อมีคว่ามผิู้ดปกติที�เป็นอ่ปสรรคต�อการ 
   ศึกษาตามที�ระบ่ไว้่ในหลักสูตร
2. สำาเร็จการศึึกษาวุ่ฒิิการศึึกษาใดวุ่ฒิิการศึึกษาหนึ้�ง ดังนี้�
 2.1 ประกาศนียบัตรวิ่ชาชีพชั�นสูงสาธิ์ารณส่ขศาสตร์
   (สาธิ์ารณส่ขช่มชน) หรือี
 2.2 ประกาศนียบัตรสาธิ์ารณส่ขศาสตร์ หรือี
 2.3 ประกาศนียบัตรเจ้ัาพนักงานสาธิ์ารณส่ข (พนักงานอนามัย) หรือี
 2.4 อน่ปริญญาสาธิ์ารณส่ขศาสตร์ สาขาวิ่ชาสาธิ์ารณส่ขช่มชน หรือี
 2.5 สาธิ์ารณส่ขศาสตรบัณฑิิต (สาธิ์ารณส่ขช่มชน)

   

            

หัมีายเหัตุ  * ผูู้้สมัครต้อีงจัดส่งหลักฐาน้ประกอีบีการสมัครเพิ�มเติมตามคุณสมบัีติเฉพาะ เพื�อีประกอีบีการพิจารณารับีเข้าศึึกษา ดังนี�
 1) หนังส่อรับรองประสบการณ์การทำางานในตำาแหน�งเจ้ัาพนักงานสาธิ์ารณส่ขจัากผูู้้บังคับบัญชาในหน�ว่ยงานต้นสังกัด 1 ฉบับ
 2) ใบรับรองแพทย์จัากโรงพยาบาลของรัฐที�เป็นปัจัจ่ับัน 1 ฉบับ
 3) เอกสารแสดงคว่ามสำาเร็จัหร่อรับรองว่�าได้สอบผู้�านช่ดวิ่ชาของมหาวิ่ทยาลัยส่โขทัยธิ์รรมาธิิ์ราช เช�น ใบสัมฤทธิิ์บัตร ใบปริญญาบัตร หร่อ
  ใบแสดงผู้ลการเรียน เป็นต้น (ถ้ีามี)
 4) เอกสารแสดงผู้ลการเรียน (Transcript)

- ผูู้้สมัครต้องย่ื่�นใบสมััครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ยังไม่ต้อีงชำำาระค่าธรรมเนี้ยมการสมัครและลงทะเบียนเรียน ภายื่ในวัันท่ี่� 20 มิัถุุนายื่น ของทุี่กปีี  
 (หากส�งใบสมัครมาหลังจัากวั่นดังกล�าว่จัะไม�ได้รับพิจัารณาคัดเล่อก) การคัดเล่ือกผู้้�สมััครจะดำาเนินการภายื่ในวัันท่ี่� 1 สิงหาคมั ของทุี่กปีี 
 มหาวิ่ทยาลัยจัะแจ้ังผู้ลให้ผูู้้ที�ผู้�านการคัดเล่อกดำาเนินการชำาระค�าธิ์รรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียนภายในระยะเว่ลาที�กำาหนด
- ผูู้้ที�มีสิทธิิ์สมัครเข้าศึกษาต้องมีค่ณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ิที�สาขาวิ่ชาฯ กำาหนด สำาหรับผูู้้ที�มีค่ณสมบัติไม�เป็นไปตามเกณฑ์ิที�กำาหนด
 สาขาวิ่ชาฯ อาจัพิจัารณารับเข้าศึกษาเป็นรายกรณี ทั�งนี้�การพิจารณาขอีงคณะกรรมการคัดเลือีกนั้กศึึกษาใหม่ขอีงสาขาวิ่ชำาฯ ให้ถืือีเป็น้ที�สุด

นั้กศึึกษาที�ศึึกษาใน้โครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศึ. 2564 หากไม่สำาเร็จการศึึกษาใน้ปีการศึึกษา 2570    

มหาวิ่ทยาลัยจะโอีน้นั้กศึึกษาเข้าสู่หลักสูตรปรับีปรุงฉบัีบีใหม่โดยอัีตโน้มัติ
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์พยาบาลศาสตร์บัณฑิิต  

พยาบาลศาสตร์บัณฑิิต  ร์หััส 51114 หัลักสูตร์ใหัม่่ พ.ศ. 2564

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านัั�นั)
1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนีียบััตร็วิิช�ชีพชั�นีสำูงสำ�ธ�ร็ณสำุขศึ�สำตร็์	 (สำ�ธ�ร็ณสำุขชุมชนี)	หร็ือปร็ะก�ศึนีียบััตร็ 

	 สำ�ธ�ร็ณสุำขศึ�สำตร็์	หร็ือปร็ะก�ศึนีียบััตร็เจ้�พนีักง�นีสำ�ธ�ร็ณสำุข	(พนีักง�นีอนี�มัย)	หร็ืออนีุปร็ิญญ�สำ�ธ�ร็ณสำุข 

	 ศึ�สำตร็์	สำ�ข�วิิช�สำ�ธ�ร็ณสุำขชุมชนี	หร็ือสำ�ธ�ร็ณสำุขศึ�สำตร็บััณฑิิต	(สำ�ธ�ร็ณสำุขชุมชนี)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมว่ดวิ่ชำาศึึกษาทั�ว่ไป* 5 ชุำดวิ่ชำา (30 หน่้ว่ยกิต)

ข. หมว่ดวิ่ชำาเฉพาะ 15 ชุำดวิ่ชำา (90 หน่้ว่ยกิต)

 (จำาแน้กเป็น้ทฤษฎีี  54 หน่้ว่ยกิต และปฏิิบัีติ 36 หน่้ว่ยกิต)

ค. หมว่ดวิ่ชำาเลือีกเสรี 1 ชุำดวิ่ชำา (6 หน่้ว่ยกิต)

รว่มตลอีดหลักสูตรต้อีงศึึกษาไม่น้้อียกว่่า 21 ชุำดวิ่ชำา (126 หน่้ว่ยกิต)

(ใช้ระยะเว่ลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมว่ดวิ่ชำาศึึกษาทั�ว่ไป* 5 ชุำดวิ่ชำา (30 หน่้ว่ยกิต)

 10103  ทักษะชีวิ่ต                           10141 วิ่ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        10151  ไทยศึกษา

     10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร        และสิ�งแว่ดล้อมเพ่�อชีวิ่ต       10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร

ข. หมว่ดวิ่ชำาเฉพาะ 15 ชุำดวิ่ชำา (90 หน่้ว่ยกิต)

 - กลุื�มัพ่ื้�นฐานวิัชาช่พื้   2   ชุดวิัชา

 51106  พยาธิิ์สรีรวิ่ทยา และ    51107  ชีว่เคมี โภชนศาสตร์ และโภชนบำาบัด

               เภสัชวิ่ทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล         สำาหรับพยาบาล

 - กลุื�มัวิัชาช่พื้   13   ชุดวิัชา

 51108 มโนมติ ทฤษฎีการพยาบาล      51210 การพยาบาลมารดา ทารก        51311 การพยาบาลอนามัยช่มชน   

            และกระบว่นการพยาบาล                การผู้ด่งครรภ์ และ                          การรักษาโรคเบ่�องต้น และ

  51109 การพยาบาลพ่�นฐาน                        การฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล 1(1)           การฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล(1)

            และการฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล(1) 51211 การพยาบาลจิัตเว่ช ส่ขภาพจิัต   51312  การพยาบาลผูู้้สูงอาย่ และ  

  51110 การพยาบาลผูู้้ใหญ�                       และการฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล(1)      การฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล(1)

  51111  การฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาลผูู้้ใหญ�(1) 51212 การพยาบาลมารดา ทารก       51313 การฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล 

  51209 การพยาบาลเด็ก วั่ยร่�น                      การผู้ด่งครรภ์ และ                          ที�เล่อกสรร(1)

            และการฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล(1)           การฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล 2(1)   51314 ประสบการณ์วิ่ชาชีพการ

   51310 สถิีติ การวิ่จััย และสารสนเทศทาง       การพยาบาล(2)

                                                               การพยาบาล

หัมีายเหัตุ  * หมว่ดวิ่ชำาศึึกษาทั�ว่ไป จััดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นช่ดวิ่ชาที�นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึ่กปฏิิบัติในวั่นและสถีานที�ที�มหาวิ่ทยาลัยกำาหนด
 (2) เป็นช่ดวิ่ชาที�นักศึกษาต้อีงลงทะเบีียน้เรียน้ใน้ภาคการศึึกษาสุดท้ายและเหลือีไม่เกิน้ 3 ชุำดวิ่ชำา ก�อนจับการศึกษาเท�านั�น
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สูาขาวิชาพ

ยาบาลัศาสูตร์ (51)

ค. หมว่ดวิ่ชำาเลือีกเสรี 1 ชุำดวิ่ชำา (6 หน่้ว่ยกิต)

สามารถีเล่อกศึกษาได้จัากช่ดวิ่ชาหร่อรายวิ่ชาต�าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิ์บัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นี้ช่ดวิ่ชาหร่อรายวิ่ชาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ดวิ่ชาประสบการณ์วิ่ชาชีพของท่กสาขาวิ่ชา

(2) ช่ดวิ่ชาหร่อรายวิ่ชาที�มีเน่�อหาซํ้ำ�าซ้ํ้อนกับช่ดวิ่ชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ช่ดวิ่ชาหร่อรายวิ่ชาที�มีการกำาหนดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้่โดยเฉพาะ

(4) ช่ดวิ่ชาหร่อรายวิ่ชาที�สภาวิ่ชาการมีมติอน่มัติไม�ให้เป็นช่ดวิ่ชาเล่อกเสรี

(5) ช่ดวิ่ชาหร่อรายวิ่ชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจักรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิ่ชาชีพหร่อองค์กรวิ่ชาชีพกำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจัากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิ่ชาที�มหาวิ่ทยาลัยจััดส�งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิ่ทยาลัยหร่อที�เว็่บไซํ้ต์ของมหาวิ่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→  
สาขาวิ่ชา/แขนงวิ่ชา/วิ่ชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ดวิ่ชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจัากช่ดวิ่ชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว่ ผูู้้สมัครต้อีงมีผู้ลการทดสอบคว่ามรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผู้ลการทดสอบคว่ามรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจัากสถีาบันอ่�นที�สอีบีผู่้าน้มาแล้ว่ไม่เกิน้ 2 ปี  

นั้บีถึืงวั่น้ที�ยื�น้ผู้ลการทดสอีบีมาแสดงก�อนสำาเร็จัการศึกษา ซึํ้�งนักศึกษาสามารถีย่�นผู้ลการทดสอบคว่ามรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอีดระยะเว่ลาที�กำาลังศึึกษาอียู่ โดยไม่ต้อีงรอีใกล้สำาเร็จการศึึกษา
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สาขาวิิชาพยาบัาลศาสติร์ รหัส 51
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน

ภาคุติ�น  ปีการศึกษา 2565

หัลักสูตร์พยาบาลศาสตร์บัณฑิิต  ร์หััส 51114 หัลักสูตร์ใหัม่่ พ.ศ. 2564

ชุำดวิ่ชำา
ค่าชุำดวิ่ชำาสำาหรับี

นั้กศึึกษาใหม่

วั่น้/เว่ลาสอีบีไล่

สำาหรับีผูู้้สมัครภาคต้น้

สำาเร็จการศึึกษาปีระกาศึน่ยื่บัตรวิัชาช่พื้ชั�นส้งสาธารณสุขศึาสตร์ (สาธารณสุขชุมัชน) หร่อปีระกาศึน่ยื่บัตรสาธารณสุขศึาสตร์ 

หร่อปีระกาศึน่ยื่บัตรเจ�าพื้นักงานสาธารณสุข (พื้นักงานอนามััยื่) หร่ออนุปีริญญาสาธารณสุขศึาสตร์ สาขาวิัชาสาธารณสุข

ชุมัชน หร่อสาธารณสุขศึาสตรบัณฑิิต (สาธารณสุขชุมัชน)

51106  พยาธิิ์สรีรวิ่ทยา และเภสัชวิ่ทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล
51108  มโนมติ ทฤษฎีการพยาบาล และกระบว่นการพยาบาล
51109  การพยาบาลพ่�นฐาน และการฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
 4,900 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   เช้า
เสาร์   28 ม.ค. 2566   บ�าย
เสาร์   28 ม.ค. 2565   เช้า

หัมีายเหัตุ (1) เป็นช่ดวิ่ชาที�นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึ่กปฏิิบัติในวั่นและสถีานที�ที�มหาวิ่ทยาลัยกำาหนด 
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8) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์  รหััส 60

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์ รหััส 60 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้กับบุคคลทั�วไปให้เป็นผูู้้มีความรู้พ้ื้�นฐานด้าน

ทฤษฎีีและเทคนิคการวิเคราะหเ์ชิิงเศรษฐศาสตรทั์�งระดับจุุลภาคและมหภาค ซึ่ึ�งจุะนำาไปประยกุต์ใช้ิในการประกอบอาชิพีื้ 

สาขาวิชิาเศรษฐศาสตร์เปิดสอนหลัักสููตรเศรษฐศาสูตรบััณฑิิต แบ่งเป็น 2 วิชิาเอก ดังนี�

1. วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหััส 60134  หัลัักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

2. วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ รหััส 60124  หัลัักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์มีีวิัตถุุประสงค์์ ดัังนี้ี�

1) เพ้ื้�อผู้ลิตบุคลากรให้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ทั�งในด้านทฤษฎีีและการนำาไปประยุกต์ใช้ิ

2) เพ้ื้�อให้มีทักษะในการคิด การอธิิบาย การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบทันต่อการเปลี�ยนแปลง

ของสังคมโลก

3) เพ้ื้�อให้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการใช้ิสารสนเทศเพ้ื้�อการศึกษาอย่างต่อเน้�อง

4) เพ้ื้�อให้มีคุณธิรรม จุริยธิรรม และความรับผิู้ดชิอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม

5) เพ้ื้�อให้มีมนุษยสัมพัื้นธ์ิที�ดี และสามารถทำางานร่วมกับผูู้้อ้�นได้อย่างมีประสิทธิิภาพื้

ผูู้�ที่ี�สำาเร็จการศึกษาในี้สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีิพื้ได้ทั�งในหน่วยงานของรัฐ เช่ิน กระทรวง 

ทบวง กรม กองต่าง ๆ โดยเฉพื้าะอย่างยิ�ง กระทรวงพื้าณิชิย์ กระทรวงการคลัง สำานักงานคณะกรรมการพัื้ฒนา 

การเศรษฐกิจุและสังคมแห่งชิาติ และสำานักงบประมาณ ในหน่วยงานเอกชินที�มีความต้องการนักเศรษฐศาสตร์ เช่ิน  

ธินาคารพื้าณิชิย์ บริษัทเอกชิน รัฐวิสาหกิจุต่าง ๆ รวมทั�งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ิในการประกอบธุิรกิจุ และสามารถ 

ศึกษาต่อในระดับที�สูงขึ�นทั�งในประเทศและต่างประเทศ
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์  รหััส 60134 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

ช่�อปริญญา ช่�อย่่อ
เศรษฐศาสตรบัณฑิิต ศ.บ.
Bachelor of Economics B.Econ.

(เปิิดรับันัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปิลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์ 

รหััส 60

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ 

รหััส 60134

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

1. สำาเร็จุการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร้อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิิการรับรอง แลัะต้องเป็ินัผูู้้ท่ี่�ม่ีปิระสูบัการณ์

 ในัการปิระกอบัอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็ินัผูู้้นัำาสัูงคมี 

 อย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้ัวิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หรือม่ีอายุไม่ีน้ัอยกว่ิา  

 25 ปีิบัริบูัรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร โดยกรอกแบับัฟอร์มี

 มีสูธ.31 ในัหน้ัา 527 แลัะสู่งมีาพร้อมีหลัักฐานัปิระกอบัการสูมัีคร

 เพื�อใช้ีปิระกอบัการพิจารณารับัเข้้าศึกษา หัรอ่

2. สำาเร็จุการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร้อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิิการรับรอง หัรอ่

3. สำาเร็จุการศึกษาประกาศนียบัตรวิชิาชีิพื้เทคนิค (ปวท.) หรืือ

 เทียบเท่า ตามที�กระทรวงศึกษาธิิการรับรอง หัรอ่

4. สำาเร็จุการศึกษาประกาศนียบัตรวิชิาชีิพื้ชัิ�นสูง (ปวส.) หร้อ 

 เทียบเท่า ตามที�กระทรวงศึกษาธิิการรับรอง หัรอ่

5. สำาเร็จุการศึกษาอนุปริญญาหร้อเทียบเท่า หร้อปริญญาชัิ�นใด 

 ชัิ�นหนึ�ง จุากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง

นัักศึกษาท่ี่�ศึกษาในัโครงสูร้างหลัักสููตรปิรับัปิรุง พ.ศ. 2565 หากไม่ีสูำาเร็จการศึกษาในัปีิการศึกษา 2572    

มีหาวิิที่ยาลััยจะโอนันัักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปิรับัปิรุงฉบัับัใหม่ีโดยอัตโนัมัีติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 285-292

สูมัีครภาคต้นั    ศึกษาโปิรแกรมีการลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนั หน้ัา 302-303

สูมัีครภาคปิลัาย   ศึกษาโปิรแกรมีการลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนั หน้ัา 305-306
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์  รหััส 60134 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

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

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ิระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

- บัังคัับั    4    ชุุดวิิชุา

10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

10103 ทักษะชีิวิต 10164 สังคมและวัฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกนี้   5   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ สถิติเศรษฐศาสตร์

60341 ไทยในเศรษฐกิจุโลก

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

30206 กฎีหมายธุิรกิจุและ 30211 องค์การและการจัุดการ 32449 การสร้างธุิรกิจุ

การภาษีอากร และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์ และการเป็นผูู้้ประกอบการ

30208 การบัญชีิการเงินและ 32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิ

การบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ และการจัุดการเพ้ื้�อสร้าง

สมรรถนะ

หัมีาย่เหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ จัุดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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วิิชุาเฉพาะด้านี้   10   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   8   ชุุดวิิชุา

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยี 61401 การวิเคราะห์โครงการและ

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สารสนเทศสำาหรับการศึกษา แผู้นงาน

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ เศรษฐศาสตร์  61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพื้ยากรมนุษย์

60424 เศรษฐศาสตร์การเงิน 60499 ประสบการณ์วิชิาชีิพื้  และจุริยธิรรมทางเศรษฐกิจุ

และการคลัง เศรษฐศาสตร์(1)   และธุิรกิจุ

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิต

ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและ เทคโนโลยี และความจุำาเริญ และการจัุดการการตลาด

 สิ�งแวดล้อม ทางเศรษฐกิจุ  61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการขนส่ง

และโลจิุสติกส์

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล้อกศึกษาได้จุากชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร้อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่า ย่กเวิ�นี้ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุิดวิชิาประสบการณ์วิชิาชีิพื้ของทุกสาขาวิชิา

(2) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุิดวิชิาบังคับอ้�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�สภาวิชิาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุิดวิชิาเล้อกเสรี

(5) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาและมีการทำากิจุกรรมภาคปฏิิบัติ หร้อตามที�สภาวิชิาชีิพื้หร้อองค์กรวิชิาชีิพื้กำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจุากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชิาที�มหาวิทยาลัยจัุดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยหร้อที�เว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชิา/แขนงวิชิา/วิชิาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุิดวิชิาเล้อกเสรี

นอกเหน้อจุากชุิดวิชิาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร้อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจุากสถาบันอ้�นที�สูอบัผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับัถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบัมาแสดงก่อนสำาเร็จุการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย้�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หัมีาย่เหัตุ (1) เป็นชุิดวิชิาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจุบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

2. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	หร็ือเทีียบเที่�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 18 ชุีดวิิชีา (108 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ิระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต)

1) ปวที.	หรื็อเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	ศิึลปหัตถกร็ร็ม

- บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร 10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร 10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร

2) ปวที.	หรื็อเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�ช่�งอุตสำ�หกร็ร็ม	เกษตร็กร็ร็ม	คหกร็ร็ม

- บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร 10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร 10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกนี้    5   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ สถิติเศรษฐศาสตร์

60341 ไทยในเศรษฐกิจุโลก

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

30206 กฎีหมายธุิรกิจุและ 30211 องค์การและการจัุดการ 32449 การสร้างธุิรกิจุ

การภาษีอากร และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์ และการเป็นผูู้้ประกอบการ

30208 การบัญชีิการเงินและ 32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิ

การบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ และการจัุดการเพ้ื้�อสร้าง

สมรรถนะ 

หัมีาย่เหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ จัุดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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วิิชุาเฉพาะด้านี้   8   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   7   ชุุดวิิชุา

60323  เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยี 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพื้ยากรมนุษย์

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สารสนเทศสำาหรับการศึกษา และจุริยธิรรมทางเศรษฐกิจุ

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ และธุิรกิจุ

60424 เศรษฐศาสตร์การเงิน 60499 ประสบการณ์วิชิาชีิพื้

และการคลัง เศรษฐศาสตร์(1) 

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิต

ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและ เทคโนโลยี และความจุำาเริญ และการจัุดการการตลาด

 สิ�งแวดล้อม ทางเศรษฐกิจุ  61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการ

61401 การวิเคราะห์โครงการ ขนส่งและโลจิุสติกส์

และแผู้นงาน

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่  1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล้อกศึกษาได้จุากชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิิบัตร หร้อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่า ย่กเวิ�นี้ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุิดวิชิาประสบการณ์วิชิาชีิพื้ของทุกสาขาวิชิา

(2) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุิดวิชิาบังคับอ้�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�สภาวิชิาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุิดวิชิาเล้อกเสรี

(5) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาและมีการทำากิจุกรรมภาคปฏิิบัติ หร้อตามที�สภาวิชิาชีิพื้หร้อองค์กรวิชิาชีิพื้กำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจุากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชิาที�มหาวิทยาลัยจัุดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยหร้อที�เว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชิา/แขนงวิชิา/วิชิาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุิดวิชิาเล้อกเสรี

นอกเหน้อจุากชุิดวิชิาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร้อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจุากสถาบันอ้�นที�สูอบัผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับัถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบัมาแสดงก่อนสำาเร็จุการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย้�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หัมีาย่เหัตุ (1) เป็นชุิดวิชิาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจุบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

3. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 17 ชุีดวิิชีา (102 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ิระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

1) ปวสำ.	หรื็อเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิิชยกร็ร็มหร็ือบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	อุตสำ�หกร็ร็มที่องเทีี�ยว	ศึิลปกร็ร็ม

10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต

2) ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็ม	อุตสำ�หกร็ร็มสำิ�งทีอ	คหกร็ร็ม	 เกษตร็กร็ร็ม	ปร็ะมง	 เทีคโนโลยี 

สำ�ร็สำนเทีศึและก�ร็สำื�อสำ�ร็

 10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต) 

วิิชุาแกนี้   5   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ สถิติเศรษฐศาสตร์

60341 ไทยในเศรษฐกิจุโลก

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

30206 กฎีหมายธุิรกิจุและ 30211 องค์การและการจัุดการ 32449 การสร้างธุิรกิจุ

การภาษีอากร และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์ และการเป็นผูู้้ประกอบการ

30208 การบัญชีิการเงินและ 32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิ

การบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ และการจัุดการเพ้ื้�อสร้าง

สมรรถนะ

วิิชุาเฉพาะด้านี้   8   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   7   ชุุดวิิชุา

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยี 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพื้ยากรมนุษย์

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สารสนเทศสำาหรับการศึกษา และจุริยธิรรมทางเศรษฐกิจุ

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ และธุิรกิจุ

60424 เศรษฐศาสตร์การเงิน 60499 ประสบการณ์วิชิาชีิพื้

และการคลัง เศรษฐศาสตร์(1)

หัมีาย่เหัตุ  * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ จัุดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 
(1) เป็นชุิดวิชิาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจุบการศึกษาเท่านั�น
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- และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิต

ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและ เทคโนโลยี และความจุำาเริญ และการจัุดการการตลาด

 สิ�งแวดล้อม ทางเศรษฐกิจุ  61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการ

61401 การวิเคราะห์โครงการ ขนส่งและโลจิุสติกส์

และแผู้นงาน

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล้อกศึกษาได้จุากชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร้อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่า ย่กเวิ�นี้ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุิดวิชิาประสบการณ์วิชิาชีิพื้ของทุกสาขาวิชิา

(2) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุิดวิชิาบังคับอ้�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�สภาวิชิาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุิดวิชิาเล้อกเสรี

(5) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาและมีการทำากิจุกรรมภาคปฏิิบัติ หร้อตามที�สภาวิชิาชีิพื้หร้อองค์กรวิชิาชีิพื้กำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจุากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชิาที�มหาวิทยาลัยจัุดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยหร้อที�เว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชิา/แขนงวิชิา/วิชิาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุิดวิชิาเล้อกเสรี

นอกเหน้อจุากชุิดวิชิาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร้อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจุากสถาบันอ้�นที�สูอบัผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับัถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบัมาแสดงก่อนสำาเร็จุการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย้�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

4. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�ง

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ิระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

10151 ไทยศึกษา

หัมีาย่เหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ จัุดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกนี้   5   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ สถิติเศรษฐศาสตร์

60341 ไทยในเศรษฐกิจุโลก

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

30206 กฎีหมายธุิรกิจุและ 30211 องค์การและการจัุดการ 32449 การสร้างธุิรกิจุ

การภาษีอากร และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์ และการเป็นผูู้้ประกอบการ

30208 การบัญชีิการเงินและ 32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิ

การบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ และการจัุดการเพ้ื้�อสร้าง

สมรรถนะ

วิิชุาเฉพาะด้านี้   8   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   5   ชุุดวิิชุา

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยี 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพื้ยากรมนุษย์

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ สารสนเทศสำาหรับการศึกษา และจุริยธิรรมทางเศรษฐกิจุ

เศรษฐศาสตร์ และธุิรกิจุ

60499 ประสบการณ์วิชิาชีิพื้

เศรษฐศาสตร์(1)

- และเลือก   3   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ 61401 การวิเคราะห์โครงการและ

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร   การคลัง แผู้นงาน

ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติ 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิตและ

และสิ�งแวดล้อม  เทคโนโลยี และความจุำาเริญ การจัุดการการตลาด

ทางเศรษฐกิจุ  61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการขนส่ง

และโลจิุสติกส์

หัมีาย่เหัตุ (1) เป็นชุิดวิชิาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจุบการศึกษาเท่านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่13 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล้อกศึกษาได้จุากชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร้อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่า ย่กเวิ�นี้ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุิดวิชิาประสบการณ์วิชิาชีิพื้ของทุกสาขาวิชิา

(2) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุิดวิชิาบังคับอ้�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�สภาวิชิาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุิดวิชิาเล้อกเสรี

(5) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาและมีการทำากิจุกรรมภาคปฏิิบัติ หร้อตามที�สภาวิชิาชีิพื้หร้อองค์กรวิชิาชีิพื้กำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจุากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชิาที�มหาวิทยาลัยจัุดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยหร้อที�เว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชิา/แขนงวิชิา/วิชิาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุิดวิชิาเล้อกเสรี

นอกเหน้อจุากชุิดวิชิาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร้อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจุากสถาบันอ้�นที�สูอบัผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับัถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบัมาแสดงก่อนสำาเร็จุการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย้�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร
หัลัักสูตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ  รหััส 60124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

ช่�อปริญญา ช่�อย่่อ
เศรษฐศาสตรบัณฑิิต ศ.บ.
Bachelor of Economics B.Econ.

(เปิิดรับันัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปิลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์ 

รหััส 60

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ 

รหััส 60124

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

1. สำาเร็จุการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร้อเทียบเท่า ตามที� 

 กระทรวงศึกษาธิิการรับรอง แลัะต้องเป็ินัผูู้้ท่ี่�ม่ีปิระสูบัการณ์ 

 ในัการปิระกอบัอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็ินัผูู้้นัำาสัูงคมี 

 อย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้ัวิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หรือม่ีอายุไม่ีน้ัอยกว่ิา  

 25 ปีิบัริบูัรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร โดยกรอกแบับัฟอร์มี

 มีสูธ.31 ในัหน้ัา 527 แลัะสู่งมีาพร้อมีหลัักฐานัปิระกอบัการสูมัีคร

 เพื�อใช้ีปิระกอบัการพิจารณารับัเข้้าศึกษา หัร่อ

2. สำาเร็จุการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร้อเทียบเท่า

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิิการรับรอง หัร่อ

3. สำาเร็จุการศึกษาประกาศนียบัตรวิชิาชีิพื้เทคนิค (ปวท.) หร้อ 

 เทียบเท่าประเภทวิชิาบริหารธุิรกิจุทุกสาขาวิชิา หัร่อ

4. สำาเร็จุการศึกษาประกาศนียบัตรวิชิาชีิพื้ชัิ�นสูง (ปวส.) หร้อ 

 เทียบเท่าในสาขาวิชิาการบัญชีิ การตลาด การเลขานุการ  

 การจัุดการ การขาย การโฆษณา การเงินและการธินาคาร  

 คอมพิื้วเตอร์ธุิรกิจุ และการบริหารงานบุคคล หัร่อ

5. สำาเร็จุการศึกษาอนุปริญญา หร้อปริญญาชัิ�นใดชัิ�นหนึ�งหร้อ 

 เทียบเทา่ในสาขาวชิิาเศรษฐศาสตร ์หร้อบริหารธิรุกิจุ จุากสถาบนั 

 อุดมศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง

นัักศึกษาท่ี่�ศึกษาในัโครงสูร้างหลัักสููตรปิรับัปิรุง พ.ศ. 2565 หากไม่ีสูำาเร็จการศึกษาในัปีิการศึกษา 2572    

มีหาวิิที่ยาลััยจะโอนันัักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปิรับัปิรุงฉบัับัใหม่ีโดยอัตโนัมัีติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 294-301

สูมัีครภาคต้นั    ศึกษาโปิรแกรมีการลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนั หน้ัา 303-304

สูมัีครภาคปิลัาย   ศึกษาโปิรแกรมีการลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนั หน้ัา 306-307
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หัลัักสูตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ  รหััส 60124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

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

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ิระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

- บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

10103 ทักษะชีิวิต 10164 สังคมและวัฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกนี้   5   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ สถิติเศรษฐศาสตร์

60341 ไทยในเศรษฐกิจุโลก

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

30206 กฎีหมายธุิรกิจุและ 30211 องค์การและการจัุดการ 32449 การสร้างธุิรกิจุ

การภาษีอากร และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์ และการเป็นผูู้้ประกอบการ

30208 การบัญชีิการเงินและ 32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิ

การบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ และการจัุดการเพ้ื้�อสร้างสมรรถนะ

วิิชุาเฉพาะด้านี้   10   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   6   ชุุดวิิชุา

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ 60482 เศรษฐศาสตร์ธุิรกิจุและ 61401 การวิเคราะห์โครงการและ

60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยี  การเงินธุิรกิจุ แผู้นงาน

สารสนเทศสำาหรับการศึกษา 60499 ประสบการณ์วิชิาชีิพื้  61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพื้ยากรมนุษย์

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์(1)  และจุริยธิรรมทางเศรษฐกิจุ

และธุิรกิจุ

หัมีาย่เหัตุ  * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ จัุดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุิดวิชิาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจุบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

- และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

32332 การจัุดการความเสี�ยงและ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์ 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ

หลักการประกันภัย หลักทรัพื้ย์ การคลัง

32341 ระบบสารสนเทศเพ้ื้�อการจัุดการ  32489 การตลาดร่วมสมัย 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

 และธุิรกิจุอิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดดิจิุทัล  เทคโนโลยี และความจุำาเริญ

32344  ตลาดการเงิน และ  60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง ทางเศรษฐกิจุ

สถาบันการเงิน ประเทศ 61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิต

32408 การจัุดการธุิรกิจุขนาดย่อม 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร และการจัุดการการตลาด

 และการค้าปลีก  ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและ 61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการขนส่ง

32455 ธุิรกิจุและการเงินระหว่าง  สิ�งแวดล้อม และโลจิุสติกส์

 ประเทศ

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล้อกศึกษาได้จุากชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร้อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่า ย่กเวิ�นี้ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุิดวิชิาประสบการณ์วิชิาชีิพื้ของทุกสาขาวิชิา

(2) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุิดวิชิาบังคับอ้�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�สภาวิชิาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุิดวิชิาเล้อกเสรี

(5) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาและมีการทำากิจุกรรมภาคปฏิิบัติ หร้อตามที�สภาวิชิาชีิพื้หร้อองค์กรวิชิาชีิพื้กำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจุากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชิาที�มหาวิทยาลัยจัุดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยหร้อที�เว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชิา/แขนงวิชิา/วิชิาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุิดวิชิาเล้อกเสรี

นอกเหน้อจุากชุิดวิชิาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร้อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจุากสถาบันอ้�นที�สูอบัผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับัถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบัมาแสดงก่อนสำาเร็จุการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย้�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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2. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�บร็ิห�ร็ธุุร็กิจทีุกสำ�ข�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 18 ชุีดวิิชีา (108 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ิระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต)

- บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

10121  อารยธิรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร 10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร 10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

10161  ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกนี้   5   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ สถิติเศรษฐศาสตร์

60341 ไทยในเศรษฐกิจุโลก

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

30206 กฎีหมายธุิรกิจุและ 30211 องค์การและการจัุดการ 32449 การสร้างธุิรกิจุ

การภาษีอากร และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์ และการเป็นผูู้้ประกอบการ

30208 การบัญชีิการเงินและ 32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิ

การบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ และการจัุดการเพ้ื้�อสร้าง

สมรรถนะ

วิิชุาเฉพาะด้านี้   8   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   6   ชุุดวิิชุา

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ 60482 เศรษฐศาสตร์ธุิรกิจุและ 61401 การวิเคราะห์โครงการและ

60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยี การเงินธุิรกิจุ แผู้นงาน

สารสนเทศสำาหรับการศึกษา 60499 ประสบการณ์วิชิาชีิพื้  61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพื้ยากรมนุษย์

เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์(1) และจุริยธิรรมทางเศรษฐกิจุ

และธุิรกิจุ

หัมีาย่เหัตุ  * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ จัุดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุิดวิชิาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจุบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

32332 การจัุดการความเสี�ยงและ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์ 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ

หลักการประกันภัย หลักทรัพื้ย์ การคลัง

32341 ระบบสารสนเทศเพ้ื้�อการจัุดการ 32489 การตลาดร่วมสมัย 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

 และธุิรกิจุอิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดดิจิุทัล เทคโนโลยี และความจุำาเริญ

32344 ตลาดการเงิน และ  60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง ทางเศรษฐกิจุ

สถาบันการเงิน ประเทศ 61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิต

32408 การจัุดการธุิรกิจุขนาดย่อม 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร และการจัุดการการตลาด

 และการค้าปลีก  ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและ 61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการขนส่ง

32455 ธุิรกิจุและการเงินระหว่าง  สิ�งแวดล้อม และโลจิุสติกส์

 ประเทศ

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล้อกศึกษาได้จุากชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร้อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่า ย่กเวิ�นี้ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุิดวิชิาประสบการณ์วิชิาชีิพื้ของทุกสาขาวิชิา

(2) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุิดวิชิาบังคับอ้�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�สภาวิชิาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุิดวิชิาเล้อกเสรี

(5) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาและมีการทำากิจุกรรมภาคปฏิิบัติ หร้อตามที�สภาวิชิาชีิพื้หร้อองค์กรวิชิาชีิพื้กำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจุากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชิาที�มหาวิทยาลัยจัุดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยหร้อที�เว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชิา/แขนงวิชิา/วิชิาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุิดวิชิาเล้อกเสรี

นอกเหน้อจุากชุิดวิชิาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร้อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจุากสถาบันอ้�นที�สูอบัผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับัถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบัมาแสดงก่อนสำาเร็จุการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย้�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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3. สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�	ปวสำ.	หร็อืเทียีบเที�่ในสำ�ข�วิช�ก�ร็บญัชี	ก�ร็ตล�ด	ก�ร็เลข�นกุ�ร็	ก�ร็จดัก�ร็	ก�ร็ข�ย	ก�ร็โฆษณิ�

ก�ร็เงินและก�ร็ธุน�ค�ร็	คอมพิวเตอร็์ธุุร็กิจ	และก�ร็บร็ิห�ร็ง�นบุคคล

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ิระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกนี้   5   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ สถิติเศรษฐศาสตร์

60341 ไทยในเศรษฐกิจุโลก

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

30206 กฎีหมายธุิรกิจุและ 30211 องค์การและการจัุดการ 32449 การสร้างธุิรกิจุ

การภาษีอากร และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์ และการเป็นผูู้้ประกอบการ

30208 การบัญชีิการเงินและ 32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิ

การบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ และการจัุดการเพ้ื้�อสร้าง

สมรรถนะ

วิิชุาเฉพาะด้านี้   6   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ 60499 ประสบการณ์วิชิาชีิพื้  61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพื้ยากรมนุษย์

60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์(1) และจุริยธิรรมทางเศรษฐกิจุ

สารสนเทศสำาหรับการศึกษา และธุิรกิจุ

เศรษฐศาสตร์

หัมีาย่เหัตุ  * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ จัุดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุิดวิชิาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจุบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

32332 การจัุดการความเสี�ยงและ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์ 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ

หลักการประกันภัย หลักทรัพื้ย์ การคลัง

32341 ระบบสารสนเทศเพ้ื้�อการจัุดการ 32489 การตลาดร่วมสมัย 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

 และธุิรกิจุอิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดดิจิุทัล เทคโนโลยี และความจุำาเริญ

32344 ตลาดการเงิน และ  60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง ทางเศรษฐกิจุ

สถาบันการเงิน ประเทศ 61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิต

32408 การจัุดการธุิรกิจุขนาดย่อม 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร และการจัุดการการตลาด

 และการค้าปลีก  ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและ 61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการขนส่ง

32455 ธุิรกิจุและการเงินระหว่าง  สิ�งแวดล้อม และโลจิุสติกส์

 ประเทศ

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล้อกศึกษาได้จุากชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร้อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่า ย่กเวิ�นี้ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุิดวิชิาประสบการณ์วิชิาชีิพื้ของทุกสาขาวิชิา

(2) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุิดวิชิาบังคับอ้�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�สภาวิชิาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุิดวิชิาเล้อกเสรี

(5) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาและมีการทำากิจุกรรมภาคปฏิิบัติ หร้อตามที�สภาวิชิาชีิพื้หร้อองค์กรวิชิาชีิพื้กำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจุากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชิาที�มหาวิทยาลัยจัุดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยหร้อที�เว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชิา/แขนงวิชิา/วิชิาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุิดวิชิาเล้อกเสรี

นอกเหน้อจุากชุิดวิชิาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร้อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจุากสถาบันอ้�นที�สูอบัผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับัถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบัมาแสดงก่อนสำาเร็จุการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย้�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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4. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปร็ิญญ�	หร็ือปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	หร็ือบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ิระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

10151 ไทยศึกษา 

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต)

วิิชุาแกนี้   5   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ สถิติเศรษฐศาสตร์

60341 ไทยในเศรษฐกิจุโลก

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

30206 กฎีหมายธุิรกิจุและ 30211 องค์การและการจัุดการ 32449 การสร้างธุิรกิจุ

การภาษีอากร และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์ และการเป็นผูู้้ประกอบการ

30208 การบัญชีิการเงินและ 32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิ

การบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ และการจัุดการเพ้ื้�อสร้างสมรรถนะ

วิิชุาเฉพาะด้านี้   6   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ 60499 ประสบการณ์วิชิาชีิพื้  61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพื้ยากรมนุษย์

60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์(1) และจุริยธิรรมทางเศรษฐกิจุ

สารสนเทศสำาหรับการศึกษา และธุิรกิจุ

เศรษฐศาสตร์

หัมีาย่เหัตุ  * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ จัุดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุิดวิชิาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจุบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

32332 การจัุดการความเสี�ยงและ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์ 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ

หลักการประกันภัย หลักทรัพื้ย์ การคลัง

32341 ระบบสารสนเทศเพ้ื้�อการจัุดการ 32489 การตลาดร่วมสมัย 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

 และธุิรกิจุอิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดดิจิุทัล เทคโนโลยี และความจุำาเริญ

32344 ตลาดการเงิน และ  60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง ทางเศรษฐกิจุ

สถาบันการเงิน ประเทศ 61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิต

32408 การจัุดการธุิรกิจุขนาดย่อม 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร และการจัุดการการตลาด

 และการค้าปลีก  ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและ 61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการขนส่ง

32455 ธุิรกิจุและการเงินระหว่าง  สิ�งแวดล้อม และโลจิุสติกส์

 ประเทศ

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล้อกศึกษาได้จุากชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร้อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่า ย่กเวิ�นี้ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุิดวิชิาประสบการณ์วิชิาชีิพื้ของทุกสาขาวิชิา

(2) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุิดวิชิาบังคับอ้�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�สภาวิชิาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุิดวิชิาเล้อกเสรี

(5) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาและมีการทำากิจุกรรมภาคปฏิิบัติ หร้อตามที�สภาวิชิาชีิพื้หร้อองค์กรวิชิาชีิพื้กำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจุากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชิาที�มหาวิทยาลัยจัุดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยหร้อที�เว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชิา/แขนงวิชิา/วิชิาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุิดวิชิาเล้อกเสรี

นอกเหน้อจุากชุิดวิชิาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร้อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจุากสถาบันอ้�นที�สูอบัผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับัถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบัมาแสดงก่อนสำาเร็จุการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย้�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา



302 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สา
ขา

วิช
าพ

ยา
บา

ลศ
าส

ตร์
 (

51
)

สา
ขา

วิช
าเ

ศร์
ษฐ

ศา
สต

ร์ 
(6

0)
โป

ร์แ
กร์

มก
าร์

ลง
ทะ

เบี
ยน

เร์
ยน

 ภ
าค

ต้น

สาขาวิิชาเศรษฐศาสติร์ รหัส 60
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุติ�น  ปีการศึกษา 2565

หัลัักสูตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหััส 60134 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับั

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบัไล่ั

สูำาหรับัผูู้้สูมัีครภาคต้นั

1) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ม.3 หรื็อเท้ียบัเท่ีา หรื็อ ม.6 หรื็อเท้ียบัเท่ีา

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บทท
1,000 บาท

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

2) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิที. หรื็อเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาบัริ็หาร็ธุุร็กิจ ศิึลปหัต่ถกร็ร็ม

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร
10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา 
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา

3) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิที. หรื็อเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาชุ่างอุต่สำาหกร็ร็ม เกษต่ร็กร็ร็ม คัหกร็ร็ม

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร
10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา

4) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิสำ. หรื็อเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาพาณิิชุยกร็ร็มหรื็อบัริ็หาร็ธุุร็กิจ อุต่สำาหกร็ร็มท่ีองเท้ี�ยวิ ศิึลปกร็ร็ม

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต
10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาเศรษฐศาสต้ร์ (60)

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหััส 60134 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับั

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบัไล่ั

สูำาหรับัผูู้้สูมัีครภาคต้นั

5) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิสำ. หร็ือเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาอุต่สำาหกร็ร็ม อุต่สำาหกร็ร็มสิำ�งทีอ คัหกร็ร็ม เกษต่ร็กร็ร็ม ปร็ะมง 

 เทีคัโนี้โลย้สำาร็สำนี้เทีศึและการ็สืำ�อสำาร็

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

6) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาอนุี้ปริ็ญญาหรื็อเท้ียบัเท่ีา หรื็อปริ็ญญาชัุ�นี้ใดชัุ�นี้หนึี้�ง

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

หัลัักสูตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ รหััส 60124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับั

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบัไล่ั

สูำาหรับัผูู้้สูมัีครภาคต้นั

1) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ม.3 หรื็อเท้ียบัเท่ีา หรื็อ ม.6 หรื็อเท้ียบัเท่ีา

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

2) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิที. หรื็อเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาบัริ็หาร็ธุุร็กิจทุีกสำาขาวิิชุา

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร
10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

1,100 บาท
1,000 บาท

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

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

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
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วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ รหััส 60124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับั

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบัไล่ั

สูำาหรับัผูู้้สูมัีครภาคต้นั

3)  สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิสำ. หรื็อเท้ียบัเท่ีาในี้สำาขาวิิชุาการ็บััญชุ้ การ็ต่ลาด การ็เลขานุี้การ็ การ็จัดการ็ การ็ขาย การ็โฆษณิา  

 การ็เงินี้และการ็ธุนี้าคัาร็ คัอมพิวิเต่อร์็ธุุร็กิจ และการ็บัริ็หาร็งานี้บุัคัคัล

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
32332 การจัุดการความเสี�ยงและหลักการประกันภัย
32341 ระบบสารสนเทศเพ้ื้�อการจัุดการและ
   ธิุรกิจุอิเล็กทรอนิกส์
32455 ธุิรกิจุและการเงินระหว่างประเทศ
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพื้ย์
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและสิ�งแวดล้อม
60482 เศรษฐศาสตร์ธุิรกิจุและการเงินธุิรกิจุ
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผู้นงาน
61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการขนส่งและโลจิุสติกส์

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย 

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

4) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาอนุี้ปริ็ญญา หรื็อปริ็ญญาชัุ�นี้ใดชัุ�นี้หนึี้�งหรื็อเท้ียบัเท่ีาในี้สำาขาวิิชุาเศึร็ษฐศึาสำต่ร์็ หรื็อบัริ็หาร็ธุุร็กิจ

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
32332 การจัุดการความเสี�ยงและหลักการประกันภัย
32341 ระบบสารสนเทศเพ้ื้�อการจัุดการและ
   ธิุรกิจุอิเล็กทรอนิกส์
32455 ธุิรกิจุและการเงินระหว่างประเทศ
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพื้ย์
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและสิ�งแวดล้อม
60482 เศรษฐศาสตร์ธุิรกิจุและการเงินธุิรกิจุ
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผู้นงาน
61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการขนส่งและโลจิุสติกส์

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย 

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย 
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

สาขาวิิชาเศรษฐศาสติร์ รหัส 60
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุปลาย  ปีการศึกษา 2565

หัลัักสูตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหััส 60134 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับั

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบัไล่ั

สูำาหรับัผูู้้สูมัีครภาคปิลัาย

1) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ม.3 หรื็อเท้ียบัเท่ีา หรื็อ ม.6 หรื็อเท้ียบัเท่ีา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10103  ทักษะชีิวิต
10164  สังคมและวัฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิที. หรื็อเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาบัริ็หาร็ธุุร็กิจ ศิึลปหัต่ถกร็ร็ม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร
10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ิา
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

3) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิที. หรื็อเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาชุ่างอุต่สำาหกร็ร็ม เกษต่ร็กร็ร็ม คัหกร็ร็ม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร
10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ิา
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

4) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิสำ. หรื็อเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาพาณิิชุยกร็ร็มหรื็อบัริ็หาร็ธุุร็กิจ อุต่สำาหกร็ร็มท่ีองเท้ี�ยวิ ศิึลปกร็ร็ม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
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วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหััส 60134 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับั

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบัไล่ั

สูำาหรับัผูู้้สูมัีครภาคปิลัาย

5) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิสำ. หร็ือเท้ียบัเที่าปร็ะเภทีวิิชุาอุต่สำาหกร็ร็ม อุต่สำาหกร็ร็มสิำ�งทีอ คัหกร็ร็ม เกษต่ร็กร็ร็ม ปร็ะมง 

 เทีคัโนี้โลย้สำาร็สำนี้เทีศึและการ็สืำ�อสำาร็

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

6) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาอนุี้ปริ็ญญาหรื็อเท้ียบัเท่ีา หรื็อปริ็ญญาชัุ�นี้ใดชัุ�นี้หนึี้�ง

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สำาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
30206 กฎีหมายธุิรกิจุและการภาษีอากร
30208 การบัญชีิการเงินและการบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ
30211 องค์การและการจัุดการ และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์
32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิและการจัุดการเพ้ื้�อสร้างสมรรถนะ

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

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

หัลัักสูตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ รหััส 60124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับั

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบัไล่ั

สูำาหรับัผูู้้สูมัีครภาคปิลัาย

1) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ม.3 หรื็อเท้ียบัเท่ีา หรื็อ ม.6 หรื็อเท้ียบัเท่ีา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10103 ทักษะชีิวิต
10164 สังคมและวัฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิที. หรื็อเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาบัริ็หาร็ธุุร็กิจทุีกสำาขาวิิชุา

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร
10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ รหััส 60124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับั

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบัไล่ั

สูำาหรับัผูู้้สูมัีครภาคปิลัาย

3) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิสำ. หรื็อเท้ียบัเท่ีาในี้สำาขาวิิชุาการ็บััญชุ้ การ็ต่ลาด การ็เลขานุี้การ็ การ็จัดการ็ การ็ขาย การ็โฆษณิา

การ็เงินี้และการ็ธุนี้าคัาร็ คัอมพิวิเต่อร์็ธุุร็กิจ และการ็บัริ็หาร็งานี้บุัคัคัล

10121 อารยธิรรมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
32332 การจัุดการความเสี�ยงและหลักการประกันภัย
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
32408 การจัุดการธุิรกิจุขนาดย่อมและการค้าปลีก
32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจิุทัล
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจุำาเริญ

  ทางเศรษฐกิจุ
61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิตและการจัุดการการตลาด

1,100 บาท
1,100 บาท

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

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ิา
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

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

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ิา

4) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาอนุี้ปริ็ญญา หรื็อปริ็ญญาชัุ�นี้ใดชัุ�นี้หนึี้�งหรื็อเท้ียบัเท่ีาในี้สำาขาวิิชุาเศึร็ษฐศึาสำต่ร์็ หรื็อบัริ็หาร็ธุุร็กิจ

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สำาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
32332 การจัุดการความเสี�ยงและหลักการประกันภัย
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
32408 การจัุดการธุิรกิจุขนาดย่อมและการค้าปลีก
32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจิุทัล
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจุำาเริญ

  ทางเศรษฐกิจุ
61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิตและการจัุดการการตลาด

1,100 บาท
1,100 บาท

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

1,100 บาท

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

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

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ิา
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9) สาขาวิิชามนุุษยนิุเวิศศาสตร์์  ร์หััส 70

สาขาวิิชามนุุษยนิุเวิศศาสตร์์ ร์หััส 70 ม่�งให้้การศึกษาแก�ผู้้้สนใจและผู้้้ที�ประกอบอาชีีพอย้�แล้ว เพ่�อนำาความร้้ 

ไปพัฒนาค่ณภาพชีีวิตและ/ห้ร่อการพัฒนางานอาชีีพทั�งในภาครัฐและภาคเอกชีน ตลอดจนการประกอบอาชีีพอิสระ 

องค์ความร้้ในห้ลักส้ตรของสาขาวิชีามน่ษยนิเวศศาสตร์ ทั�งในวิชีาเอกอาห้าร โภชีนาการ และการประย่กต์ และวิชีาเอก 

พัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว สามารถนำาไปใช้ีประย่กต์เพ่�อการพัฒนาค่ณภาพชีีวิตและการสร้างเสริมส่ขภาวะที�ดี 

ให้้กับสมาชิีกในครอบครัวท่กเพศท่กวัย และยังส�งผู้ลต�อการพัฒนาค่ณภาพชีีวิตของช่ีมชีนและสังคมโดยรวม สาขาวิชีา

มน่ษยนิเวศศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีในห้ลักส้ตรต�าง ๆ ดังนี�

1. หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์ ร์หััส 70524  หัลัักสูตร์ปร์ับัปร์ุง 

พ.ศ. 2564

 เป็นห้ลักส้ตรที�บ้รณาการองค์ความร้้วิทยาศาสตร์ด้านอาห้ารและโภชีนาการ เพ่�อนำามาประยก่ต์ในการประกอบ

อาชีีพและในชีีวิตประจำาวันได้ 

 อาห้ารเป็นห้นึ�งในปัจจัยสี�ที�มีความสำาคัญอย�างยิ�งต�อส่ขภาพ อาห้ารที�ดีต�อส่ขภาพของบ่คคลแต�ละวัยและ

บ่คคลในสภาวะต�าง ๆ จะต้องมีค่ณภาพ ความปลอดภัย และค่ณค�าทางโภชีนาการที�เห้มาะสม ทั�งนี�บ่คคลที�เกี�ยวข้องใน

สายงานด้านอาห้ารจึงต้องมีความรอบร้้ทั�งในด้านอาห้ารและโภชีนาการเพ่�อนำาไปประยก่ต์ในการผู้ลิตอาห้าร การกระจาย 

อาห้าร การจัดบริการอาห้าร รวมถึงการมีพฤติกรรมการบริโภคที�เห้มาะสม และสามารถส่�อสารองค์ความร้้ให้้แก�ผู้้้อ่�นได้

อย�างถ้กต้อง 

 ห้ลักส้ตรฯ จึงออกแบบการเรียนการสอนโดยบ้รณาการความร้้ 2 ศาสตร์ ได้แก� (1) ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางอาห้ารในเชิีงการประย่กต์ที�จะนำาไปใช้ีทั�งในระดับวิสาห้กิจช่ีมชีน ธุ่รกิจขนาดกลางและขนาดย�อม  

และอ่ตสาห้กรรมอาห้ารขนาดให้ญ�โดยครอบคล่มองคค์วามร้ด้้านวทิยาศาสตรก์ารอาห้ารเบ่�องตน้ การผู้ลติและการแปรร้ป

อาห้าร การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร การควบค่มค่ณภาพและการประกันค่ณภาพอาห้าร การจัดการส่ขลักษณะและความ

ปลอดภยัในอาห้าร รวมทั�งการจดัการธุร่กิจอาห้าร (2) ศาสตรด้์านโภชีนาการ ที�จะนำาไปใช้ีในการปฏิิบัติงานดา้นโภชีนาการ

ทั�งในภาครัฐและภาคเอกชีนโดยครอบคล่มองค์ความร้้ด้านสรีรวิทยาและชีีวเคมีทางโภชีนาการ โภชีนาการมน่ษย์ อาห้าร

และโภชีนบำาบัด โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย่ โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย การประย่กต์วิธีุประเมินทางโภชีนาการ รวมทั�ง

โภชีนศึกษาและการส่�อสาร

2. หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต วิิชาเอกพัฒนุาการ์มนุุษย์แลัะคร์อบัคร์ัวิ ร์หััส 70414  หัลัักสูตร์ปร์ับัปร์ุง  

พ.ศ. 2564

 ม่�งให้้ความร้ค้วามเข้าใจเกี�ยวกบัพัฒนาการมน่ษยต์ลอดชี�วงชีีวิตและเข้าใจครอบครวัในบรบิทต�าง ๆ  อีกทั�งยงัมี

ความเข้าใจปฏิิสมัพันธ์ุระห้ว�างสถาบันครอบครัว ช่ีมชีนและสังคม โดยพฒันาให้้บ่คคลมีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า 

คิด และวิเคราะห์้เกี�ยวกับสภาพการณ์ที�เกิดขึ�นในครอบครัว ช่ีมชีนและสังคม นอกจากนี�ยังม่�งให้้บ่คคลสามารถประย่กต์

ความร้้และประสบการณ์ส้�การพัฒนาค่ณภาพชีีวิตตนเอง ครอบครัว ช่ีมชีนและสังคม รวมทั�งการทำางานในวิชีาชีีพเกี�ยวกับ

พัฒนาการมน่ษย์และครอบครัวทั�งในห้น�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชีน ภาคประชีาสังคม ตลอดจนการประกอบอาชีีพอิสระ

อย�างมีค่ณธุรรมและจริยธุรรม
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สาขาวิิชามนุุษยนุิเวิศศาสตร์ม์ีวิัตถุุปร์ะสงค์ ดังนี�

1. เพ่�อการจัดการศึกษาให้้ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศที�ม่�งเน้นการพัฒนาคนและความอย้�ดีมีส่ขของ

คนไทย

2.  เพ่�อผู้ลิตบ่คลากรที�มีความร้้ความสามารถและค่ณธุรรมในการดำาเนินงานด้านการจัดการเพ่�อการพัฒนา

ค่ณภาพชีีวิตของคน ครอบครัว การประกอบธุ่รกิจ และการประกอบอาชีีพอิสระ ให้้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน

และการเปลี�ยนแปลงสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

3. เพ่�อส�งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความร้้ ตลอดจนการประย่กต์ใช้ีองค์ความร้้ด้านอาห้าร 

โภชีนาการ และพัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว

4.  เพ่�อการบริการวิชีาการส้�สังคมและเผู้ยแพร�ความร้้ด้านอาห้าร โภชีนาการ และพัฒนาการมน่ษยแ์ละครอบครัว

ให้้แก�ประชีาชีนโดยใช้ีส่�อการศึกษาทางไกลและส่�ออ่�น ๆ

5. เพ่�อทำาน่บำาร่งศิลปวัฒนธุรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผู้�านวิชีาการด้านอาห้าร โภชีนาการ และ

พัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว

ผูู้�ที�สำาเร์็จการ์ศึกษา วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์ สามารถเล่อกประกอบอาชีีพได้ห้ลากห้ลาย 

ทั�งการเป็นผู้้้ประกอบการและบ่คลากรในธุ่รกิจการผู้ลิตและการบริการอาห้าร คร้/อาจารย์ วิทยากร นักวิชีาการ/นักวิจัย 

ด้านอาห้ารและโภชีนาการ นักส่�อสารด้านอาห้ารและโภชีนาการ นักโภชีนาการ ตลอดจนการประกอบอาชีีพอิสระ 

ที�เกี�ยวข้องกับการส�งเสริมด้านอาห้ารและโภชีนาการในช่ีมชีน

ผูู้�ที�สำาเร์จ็การ์ศกึษา วิชิาเอกพฒันุาการ์มนุษุยแ์ลัะคร์อบัคร์วัิ มีโอกาสในการเล่อกเข้าส้�อาชีีพที�ตนสนใจและถนดั 

ทั�งห้น�วยงานภาครฐั ภาคเอกชีน ภาคประชีาสงัคม รวมทั�งการประกอบอาชีีพอสิระ ที�เกี�ยวข้องกับการพฒันาค่ณภาพชีีวิต

บ่คคล ครอบครัว ช่ีมชีน ห้ร่อสังคม ในลักษณะของผู้้้จัดการกิจการเด็ก/วัยร่�น/ผู้้้ให้ญ�/ผู้้้ส้งอาย/่นักพัฒนาสังคม/นักพัฒนา

ช่ีมชีน/นกัส�งเสริมค่ณภาพชีีวิตครอบครวั ผู้้้ที�ทำางานเกี�ยวข้องกบัเดก็ เยาวชีน ผู้้ส้้งอายแ่ละครอบครวั ตลอดจนนกัวชิีาการ 

นักวิจัย ผู้้้ให้้ความร้้และที�ปรึกษาด้านพัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์  ร์หััส 70524 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564  

ช่�อปร์ิญญา ช่�อย่อ
วิทยาศาสตรบัณฑิ์ต (อาห้าร โภชีนาการ และการประย่กต์) วท.บ. (อาห้าร โภชีนาการ และการประย่กต์)
Bachelor of Science (Food, Nutrition and B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)
Applications)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชามนุุษยนุิเวิศศาสตร์์ 

ร์หััส 70

วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์ 

ร์หััส 70524

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ห้ร่อเทียบเท�า

   ตามที�กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเป็ินัผู้้้ท่ี่�ม่ีปิรัะสบการัณ์์

    ในัการัปิรัะกอบอาช่ีพ หรืัอการัดำารังช่ีวิิต้ หรืัอการัเป็ินัผู้้้นัำาสังคมี

    อย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หรืัอม่ีอายุไม่ีน้ัอยกว่ิา

    25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร โดยกรัอกแบบฟอร์ัมี

    มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีาพร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมัีครั

    เพื�อใช้ีปิรัะกอบการัพิจารัณ์ารัับเข้้าศึึกษา หัร์อ่

2.  สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ห้ร่อเทียบเท�า

    ตามที�กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง หัร์่อ

3.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชีาชีีพ (ปวชี.) ห้ร่อเทียบเท�า 

    ตามที�กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง หัร์่อ 

4.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชีาชีีพเทคนิค (ปวท.) ห้ร่อ 

 เทียบเท�า หัร์อ่

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชีาชีีพชัี�นส้ง (ปวส.) ห้ร่อ 

 เทียบเท�า หัร์อ่

6.  สำาเร็จการศึกษาอน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�า ห้ร่อปริญญาชัี�นใดชัี�นห้นึ�ง

 ห้ร่อเทียบเท�า จากสถาบันอ่ดมศึกษาที�สภามห้าวิทยาลัยรับรอง

นัักศึึกษาท่ี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2564 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2571    

มีหาวิิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 311-325

สมัีครัภาคต้้นั    ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 331-333

สมัีครัภาคปิลาย   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 335-337
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร์ โภชนุาการ์ และการ์ปร์ะยุกต์ (70524)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์  ร์หััส 70524 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

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

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

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

 -  บัังคัับั   2   ชุุดวิิชุา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต                            10151 ไทยศึกษา

 -  และเลือก  3  ชุุดวิิชุา โดยเลือกเรีียนตามกลุ�มวิิชุา กลุ�มวิิชุาละ 1 ชุุดวิิชุา ต�อไปนี�

 กลุ่มีวิิชีาภาษา 

     10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร       10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร  10162 ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร

 กลุ่มีวิิชีาสังคมีศึาสต้ร์ั

 10131 สังคมมน่ษย์                         10152  ไทยกับสังคมโลก

 กลุ่มีวิิชีามีนุัษยศึาสต้ร์ั

 10103  ทักษะชีีวิต                             10121  อารยธุรรมมน่ษย์        10164 สังคมและวัฒนธุรรมอาเซีียน

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   11   ชุุดวิิชุา

 71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ     71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71312 สถิติพ่�นฐานและการประยก่ต์

               งานอาห้ารและโภชีนาการ                    ทางอาห้าร(1)                                     ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

     71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ              71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ          71313  การจัดการส่ขลักษณะ

     71202 โภชีนาการมน่ษย์                        การค้่มครองด้านอาห้าร                        และความปลอดภัยอาห้าร

     71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   และโภชีนาการ                   71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมี

               การอาห้ารเบ่�องต้น                  71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ                   ทางโภชีนาการ

                                                                แปรร้ปอาห้าร                     71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร

                                                                                                                โภชีนาการ และการประย่กต์(2)

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ

            (2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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- และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร         71315  การจัดการทางอาห้ารและ  71414 การควบค่มค่ณภาพและ

 71207  ห้ลักการและการประยก่ต์ โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย่                          การประกันค่ณภาพอาห้าร

              วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1)       71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย    71415 การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน   

71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร                เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก 71417  ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

71411  อาห้ารและโภชีนบำาบัด                         และร้านอาห้าร

ค.  หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั  1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

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

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 20 ชุีดวิิชีา (120 หน่ัวิยกิต้)
(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

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

- บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

10121 อารยธุรรมมน่ษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

หัมายเหัตุ *  หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร์ โภชนุาการ์ และการ์ปร์ะยุกต์ (70524)

- และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

   10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร       10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร          10162  ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

- บัังคัับั   11   ชุุดวิิชุา

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ     71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71312  สถิติพ่�นฐานและการประยก่ต์

 งานอาห้ารและโภชีนาการ  ทางอาห้าร(1) ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ          71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ           71313  การจัดการส่ขลักษณะ

71202  โภชีนาการมน่ษย์ การค้่มครองด้านอาห้าร  และความปลอดภัยอาห้าร

71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              และโภชีนาการ 71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมี

การอาห้ารเบ่�องต้น              71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ  ทางโภชีนาการ

 แปรร้ปอาห้าร 71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร

โภชีนาการ และการประยก่ต์(2)

- และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร 71315  การจัดการทางอาห้ารและ 71414  การควบค่มค่ณภาพและ

71207  ห้ลักการและการประย่กต์ โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย่  การประกันค่ณภาพอาห้าร

        วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1) 71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย   71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน   

71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร                  เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก 71417  ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

 71411  อาห้ารและโภชีนบำาบัด                         และร้านอาห้าร 

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
(2 เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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3. สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	หร็อืเทียีบเท่ี�ปร็ะเภทีวิช�ช�่งอุตสำ�หกร็ร็มทีกุสำ�ข�วชิ�	ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็มทีกุสำ�ข�วชิ�

ยกเว้น	สำ�ข�วิช�อุตสำ�หกร็ร็มเกษตร็	 และปร็ะเภทีวิช�คหกร็ร็มทีุกสำ�ข�วิช�	 ยกเว้น	สำ�ข�วิช�ธุุร็กิจคหกร็ร็ม

ก�ร็บริ็ห�ร็ง�นคหกร็ร็มศึ�สำตร็์	และอ�ห�ร็และโภชน�ก�ร็

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 20 ชุีดวิิชีา (120 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

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

- บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

10121  อารยธุรรมมน่ษย์  10131  สังคมมน่ษย์ 10151  ไทยศึกษา

- และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

   10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร       10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร           10162 ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

- บัังคัับั   11   ชุุดวิิชุา

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ     71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71312  สถิติพ่�นฐานและการประย่กต์

 งานอาห้ารและโภชีนาการ  ทางอาห้าร(1)  ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ          71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ           71313  การจัดการส่ขลักษณะ

71202  โภชีนาการมน่ษย์ การค้่มครองด้านอาห้าร  และความปลอดภัยอาห้าร

71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              และโภชีนาการ 71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมี

การอาห้ารเบ่�องต้น              71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ  ทางโภชีนาการ

     แปรร้ปอาห้าร 71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร

โภชีนาการ และการประยก่ต์(2)

- และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร 71315  การจัดการทางอาห้ารและ 71414  การควบค่มค่ณภาพและ

71207  ห้ลักการและการประยก่ต์ โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย่  การประกันค่ณภาพอาห้าร

        วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1)  71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย   71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน   

71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร                  เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก 71417  ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

71411  อาห้ารและโภชีนบำาบัด                         และร้านอาห้าร 

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
(2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร์ โภชนุาการ์ และการ์ปร์ะยุกต์ (70524)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

4.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�	ปวที.	หร็อืเทียีบเท่ี�ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็มในสำ�ข�วชิ�อตุสำ�หกร็ร็มเกษตร็	ปร็ะเภทีวิช�คหกร็ร็ม 

	 ในสำ�ข�วิช�ธุุร็กิจคหกร็ร็ม	ก�ร็บร็ิห�ร็ง�นคหกร็ร็มศึ�สำตร็์	และอ�ห�ร็และโภชน�ก�ร็

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 16 ชุีดวิิชีา (96 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปี)

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

 -  บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

 10121  อารยธุรรมมน่ษย์                    10131  สังคมมน่ษย์                    10151  ไทยศึกษา

 -  และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

   10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร       10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร           10162 ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
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ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต้)

- บัังคัับั   9   ชุุดวิิชุา

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ 71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ 71313  การจัดการส่ขลักษณะ

 งานอาห้ารและโภชีนาการ                 การค้่มครองด้านอาห้าร           และความปลอดภัยอาห้าร

71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ  และโภชีนาการ                71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมีทางโภชีนาการ

71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ          71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร 

ทางอาห้าร(1)   แปรร้ปอาห้าร โภชีนาการ และการประย่กต์(2)

71312  สถิติพ่�นฐานและการประยก่ต์

ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

71202  โภชีนาการมน่ษย์ 71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร 71414  การควบค่มค่ณภาพและ

71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71315  การจัดการทางอาห้ารและ การประกันค่ณภาพอาห้าร

 การอาห้ารเบ่�องต้น โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย่ 71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน

71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร 71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย 71417  ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

71207  ห้ลักการและการประยก่ต์ เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก          และร้านอาห้าร

             วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1) 71411  อาห้ารและโภชีนบำาบัด

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
(2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร์ โภชนุาการ์ และการ์ปร์ะยุกต์ (70524)

5. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	อุตสำ�หกร็ร็มที่องเทีี�ยว	ศึิลปกร็ร็ม

อุตสำ�หกร็ร็มบันเทีิงและดนตร็ี	พ�ณิิชยน�วี	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ที�งด้�นพ�ณิิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

อุตสำ�หกร็ร็มท่ีองเทีี�ยว	ศิึลปกร็ร็ม

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 19 ชุีดวิิชีา (114 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

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

10121  อารยธุรรมมน่ษย์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี           10151  ไทยศึกษา

และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

- บัังคัับั   11   ชุุดวิิชุา

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ   71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71312  สถิติพ่�นฐานและการประยก่ต์

 งานอาห้ารและโภชีนาการ                ทางอาห้าร(1)  ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ             71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ           71313  การจัดการส่ขลักษณะ

71202 โภชีนาการมน่ษย์ การค้่มครองด้านอาห้าร  และความปลอดภัยอาห้าร

71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 และโภชีนาการ 71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมี

การอาห้ารเบ่�องต้น              71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ  ทางโภชีนาการ

   แปรร้ปอาห้าร 71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร

โภชีนาการ และการประย่กต์(2)

- และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร 71315  การจัดการทางอาห้ารและ 71414  การควบค่มค่ณภาพและ

71207  ห้ลักการและการประย่กต์ โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย่  การประกันค่ณภาพอาห้าร

              วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1) 71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย   71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน   

71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร                  เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก 71417 ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

 71411  อาห้ารและโภชีนบำาบัด                         และร้านอาห้าร 

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
(2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

6.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็ม	อุตสำ�หกร็ร็มสำิ�งทีอ	ปร็ะมง	เทีคโนโลยีสำ�ร็สำนเทีศึ 

	 และก�ร็สำื�อสำ�ร็	ปร็ะเภทีวิช�คหกร็ร็มทุีกสำ�ข�วิช�	ยกเว้น	สำ�ข�วิช�ธุรุ็กิจคหกร็ร็ม	ก�ร็บริ็ห�ร็ง�นคหกร็ร็มศึ�สำตร์็	 

	 และอ�ห�ร็และโภชน�ก�ร็	ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็มทุีกสำ�ข�วิช�	 ยกเว้น	 สำ�ข�วิช�อุตสำ�หกร็ร็มเกษตร็	หร็ือ 

	 อนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�สำ�ข�วิช�อื�นทีี�ไม่ใช่ที�งด้�นวิทีย�ศึ�สำตร็์อ�ห�ร็และโภชน�ก�ร็

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 19 ชุีดวิิชีา (114 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

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

 10121  อารยธุรรมมน่ษย์                    10131  สังคมมน่ษย์            10151  ไทยศึกษา

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร์ โภชนุาการ์ และการ์ปร์ะยุกต์ (70524)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

- บัังคัับั   11   ชุุดวิิชุา

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ   71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71312  สถิติพ่�นฐานและการประยก่ต์

 งานอาห้ารและโภชีนาการ                ทางอาห้าร(1)  ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ             71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ           71313  การจัดการส่ขลักษณะ

71202 โภชีนาการมน่ษย์ การค้่มครองด้านอาห้าร  และความปลอดภัยอาห้าร

71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 และโภชีนาการ 71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมี

การอาห้ารเบ่�องต้น              71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ  ทางโภชีนาการ

   แปรร้ปอาห้าร 71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร

โภชีนาการ และการประยก่ต์(2)

- และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร 71315  การจัดการทางอาห้ารและ 71414  การควบค่มค่ณภาพและ

71207  ห้ลักการและการประย่กต์ โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย่  การประกันค่ณภาพอาห้าร

              วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1) 71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย   71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน   

71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร                  เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก 71417 ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

 71411  อาห้ารและโภชีนบำาบัด                         และร้านอาห้าร 

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
(2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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7. สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�	ปวสำ.	หร็อืเทียีบเที�่ปร็ะเภทีวชิ�คหกร็ร็มในสำ�ข�วชิ�ธุรุ็กจิคหกร็ร็ม		ก�ร็บร็หิ�ร็ง�นคหกร็ร็มศึ�สำตร็์

และอ�ห�ร็และโภชน�ก�ร็	 และปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็มในสำ�ข�วิช�อุตสำ�หกร็ร็มเกษตร็	หร็ืออนุปริ็ญญ�

หร็อืเทียีบเที�่ที�งด้�นวทิีย�ศึ�สำตร์็อ�ห�ร็และโภชน�ก�ร็	(วุทิย�ศึ�สำต้ร์็ก�ร็อ�ห�ร็ เทคโนึ่โลยก้�ร็อ�ห�ร็ โภชนึ่�ก�ร็

ก�ร็กำ�หนึ่ดอ�ห�ร็ อ�ห�ร็และโภชนึ่�ก�ร็ อุต้สำ�หกร็ร็มเกษต้ร็ท้�เก้�ยวุกับอ�ห�ร็และโภชนึ่�ก�ร็ เทคโนึ่โลย้ช้วุภ�พ

 ท้�เก้�ยวุกับอ�ห�ร็ คหกร็ร็มศึ�สำต้ร็์ท้�เก้�ยวุกับอ�ห�ร็และโภชนึ่�ก�ร็ หร็ือสำ�ข�วุิช�อื�นึ่ท้�เก้�ยวุข้อง)

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

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

 10121  อารยธุรรมมน่ษย์ 10131  สังคมมน่ษย์           10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ    11   ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต้)

- บัังคัับั   9   ชุุดวิิชุา

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ 71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ 71313  การจัดการส่ขลักษณะ

 งานอาห้ารและโภชีนาการ              การค้่มครองด้านอาห้าร           และความปลอดภัยอาห้าร

71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ  และโภชีนาการ 71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมี

71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ ทางโภชีนาการ          

ทางอาห้าร(1) แปรร้ปอาห้าร 71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร    

71312  สถิติพ่�นฐานและการประย่กต์ โภชีนาการ และการประย่กต์(2)

ในงานอาห้ารและโภชีนาการ 

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

71202  โภชีนาการมน่ษย์ 71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร 71414  การควบค่มค่ณภาพและ

71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71315  การจัดการทางอาห้ารและ การประกันค่ณภาพอาห้าร

 การอาห้ารเบ่�องต้น โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย่ 71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน

71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร 71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย 71417  ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร 

71207  ห้ลักการและการประยก่ต์ เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก          และร้านอาห้าร

             วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1) 71411  อาห้ารและโภชีนบำาบัด 

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
(2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร์ โภชนุาการ์ และการ์ปร์ะยุกต์ (70524)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

 สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

 (1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

 (2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

 (3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

 (4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

 (5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
 โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

8.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�ปร็ญิญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็อืเทีียบเท่ี�ในสำ�ข�อื�นทีี�ไม่ใชท่ี�งด�้นวทิีย�ศึ�สำตร็	์หร็อืวิทีย�ศึ�สำตร็สุ์ำขภ�พ 

		 หร็ือวิทีย�ศึ�สำตร็์ก�ร็แพทีย์	หร็ือวิทีย�ศึ�สำตร็์อ�ห�ร็และโภชน�ก�ร็	

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 17 ชุีดวิิชีา (102 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปี)

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

 10151  ไทยศึกษา                                    

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ     15    ชุีดวิิชีา    (90 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   11   ชุุดวิิชุา

 71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ  71205 เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71311 เทคโนโลยีการผู้ลิต  

              งานอาห้ารและโภชีนาการ                ทางอาห้าร(1)                            และ แปรร้ปอาห้าร  

     71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ           71206 พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ 71312 สถิติพ่�นฐานและการประย่กต์ 

 71202  โภชีนาการมน่ษย์                           การค้่มครองด้านอาห้าร  ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

 71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และโภชีนาการ                 

   การอาห้ารเบ่�องต้น

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
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71313  การจัดการส่ขลักษณะ 71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมี 71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร

และความปลอดภัยอาห้าร ทางโภชีนาการ โภชีนาการ และการประย่กต์(2) 

- และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร 71315  การจัดการทางอาห้ารและ 71414  การควบค่มค่ณภาพและ

71207  ห้ลักการและการประยก่ต์ โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย่  การประกันค่ณภาพอาห้าร

             วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1)     71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย   71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน   

71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร               เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก 71417  ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

71411  อาห้ารและโภชีนบำาบัด                       และร้านอาห้าร

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ 
(2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร์ โภชนุาการ์ และการ์ปร์ะยุกต์ (70524)

9. สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�ปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหรื็อเทียีบเท่ี�ที�งด้�นวิทีย�ศึ�สำตร์็	หร็อืวทิีย�ศึ�สำตร์็สำขุภ�พ	หร็อืวทิีย�ศึ�สำตร์็ 

ก�ร็แพทีย์

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

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

 10151  ไทยศึกษา 

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ  13     ชุีดวิิชีา  (78 หน่ัวิยกิต้)

- บัังคัับั   11   ชุุดวิิชุา

71101 วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ    71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71312 สถิติพ่�นฐานและการประย่กต์

 งานอาห้ารและโภชีนาการ  ทางอาห้าร(1)  ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

71200 มน่ษย์กับระบบนิเวศ         71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ           71313 การจัดการส่ขลักษณะ

71202 โภชีนาการมน่ษย์ การค้่มครองด้านอาห้าร  และความปลอดภัยอาห้าร

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               และโภชีนาการ 71316 สรีรวิทยาและชีีวเคมี

การอาห้ารเบ่�องต้น            71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ  ทางโภชีนาการ

 แปรร้ปอาห้าร 71416 ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร

โภชีนาการ และการประย่กต์(2)

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร 71315  การจัดการทางอาห้ารและ 71414  การควบค่มค่ณภาพและ

71207  ห้ลักการและการประย่กต์ โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย่ การประกันค่ณภาพอาห้าร

              วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1)    71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย     71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน        

71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร       เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก  71417 ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

71411 อาห้ารและโภชีนบำาบัด                  และร้านอาห้าร

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
(2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

10.		สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ที�งด้�นวิทีย�ศึ�สำตร็์อ�ห�ร็และโภชน�ก�ร็	 (วุิทย�ศึ�สำต้ร์็ 

 ก�ร็อ�ห�ร็ เทคโนึ่โลย้ก�ร็อ�ห�ร็ โภชนึ่�ก�ร็ ก�ร็กำ�หนึ่ดอ�ห�ร็ อ�ห�ร็และโภชนึ่�ก�ร็ อุต้สำ�หกร็ร็มเกษต้ร็ 

 ท้�เก้�ยวุกับอ�ห�ร็และโภชนึ่�ก�ร็ เทคโนึ่โลย้ช้วุภ�พท้�เก้�ยวุกบัอ�ห�ร็ คหกร็ร็มศึ�สำต้ร็ท์้�เก้�ยวุกบัอ�ห�ร็และโภชนึ่�ก�ร็  

 หร็ือสำ�ข�วุิช�อื�นึ่ท้�เก้�ยวุข้อง)

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

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

 10151  ไทยศึกษา                                    

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร์ โภชนุาการ์ และการ์ปร์ะยุกต์ (70524)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11     ชุีดวิิชีา   (66 หน่ัวิยกิต้)

- บัังคัับั   9   ชุุดวิิชุา

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ 71206 พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ 71313  การจัดการส่ขลักษณะ

 งานอาห้ารและโภชีนาการ         การค้่มครองด้านอาห้าร           และความปลอดภัยอาห้าร

71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ            และโภชีนาการ 71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมี 

71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ         ทางโภชีนาการ

ทางอาห้าร(1) แปรร้ปอาห้าร 71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร 

71312 สถิติพ่�นฐานและการประย่กต์ โภชีนาการ และการประยก่ต์(2) 

ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

71202  โภชีนาการมน่ษย์  71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร 71414  การควบค่มค่ณภาพและ

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71315  การจัดการทางอาห้ารและ การประกันค่ณภาพอาห้าร         

 การอาห้ารเบ่�องต้น  โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย ่ 71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน   

71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร 71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย 71417  ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

      71207  ห้ลักการและการประยก่ต์    เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก  และร้านอาห้าร

  วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1) 71411 อาห้ารและโภชีนบำาบัด 

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ 
(2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต 

วิิชาเอกพัฒนุาการ์มนุุษย์แลัะคร์อบัครั์วิ  ร์หััส 70414 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 

ช่�อปร์ิญญา ช่�อย่อ
ศิลปศาสตรบัณฑิ์ต (พัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว) ศศ.บ. (พัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว)
Bachelor of Arts (Human and Family B.A. (Human and Family Development)
Development)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชามนุุษยนุิเวิศศาสตร์์ 

ร์หััส 70

วิิชาเอกพัฒนุาการ์มนุุษย์แลัะคร์อบัคร์ัวิ 

ร์หััส 70414

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ห้ร่อเทียบเท�า

    ตามที�กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเป็ินัผู้้้ท่ี่�ม่ีปิรัะสบการัณ์์

    ในัการัปิรัะกอบอาช่ีพ หรืัอการัดำารังช่ีวิิต้ หรืัอการัเป็ินัผู้้้นัำาสังคมี

    อย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หรืัอม่ีอายุไม่ีน้ัอยกว่ิา

    25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร โดยกรัอกแบบฟอร์ัมี

    มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีาพร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการั 

 สมัีครัเพื�อใช้ีปิรัะกอบการัพิจารัณ์ารัับเข้้าศึึกษา หัร์อ่

2.  สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ห้ร่อเทียบเท�า

 ห้ร่อประกาศนียบัตรวิชีาชีีพ (ปวชี.) ห้ร่อเทียบเท�า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง หัร์่อ

3.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชีาชีีพเทคนิค (ปวท.) ห้ร่อเทียบเท�า

    ท่กสาขาวิชีา หัร์อ่

4.  สำาเร็จการศึกษาอน่ปริญญา ห้ร่อประกาศนียบัตรวิชีาชีีพชัี�นส้ง  

 (ปวส.) ห้ร่อเทียบเท�าท่กสาขาวิชีา หัร์อ่

5.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชัี�นใดชัี�นห้นึ�งห้ร่อเทียบเท�าท่กสาขาวิชีา 

    จากสถาบันอ่ดมศึกษาที�สภามห้าวิทยาลัยรับรอง

นัักศึึกษาท่ี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2564 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2571    

มีหาวิิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 327-330

สมัีครัภาคต้้นั    ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 334 

สมัีครัภาคปิลาย   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 338 
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกพั

ฒ
นุาการ์มนุษย์และคร์อบคร์วิ (70414)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกพัฒนุาการ์มนุุษย์แลัะคร์อบัครั์วิ  ร์หััส 70414 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

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

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

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 20 ชุีดวิิชีา (120 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

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

- บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

10103 ทักษะชีีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

10131 สังคมมน่ษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก 

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต้)

วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ 71202 โภชีนาการมน่ษย์

วิิชุาเฉพาะด้าน   12   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   11   ชุุดวิิชุา

72101 จิตวิทยาเพ่�อการดำารงชีีวิต 72205  สถิติและการวิจัยด้าน          72304  สวัสดิการสังคมและการจัดการ

72201  ครอบครัวศึกษา  พัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว        บริการสำาห้รับครอบครัว

72202  พัฒนาการวัยเด็ก 72301  พัฒนาการวัยร่�น                72401  ระบบครอบครัวไทยและ

72203  การจัดการทรัพยากร 72302  นโยบายและกฎห้มาย  ความห้ลากห้ลายในสังคมโลก

ครอบครัวและช่ีมชีน  เกี�ยวกับครอบครัว             72402  ประสบการณ์วิชีาชีีพ         

เพ่�อค่ณภาพชีีวิต              72303  พัฒนาการวัยผู้้้ให้ญ�และ         พัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว(1)

ผู้้้ส้งอาย่ 

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

72204  เศรษฐกิจครอบครัว 72305  การศึกษาชีีวิตครอบครัวและช่ีมชีน

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น



328 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สา
ขา

วิช
าม

นุษ
ยนุ

เวิ
ศศ

าส
ตร์

 (
70

)
วิช

าเ
อก

พั
ฒ

นุา
กา

ร์ม
นุษ

ย์แ
ละ

คร์
อบ

คร์
วิ 

(7
04

14
)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธุิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ� ปวที. หรื็อเทีียบเท่ี�ทุีกสำ�ข�วิช� หรื็ออนุุปริ็ญญ� หรื็อ ปวสำ. หรื็อเทีียบเท่ี�ทุีกสำ�ข�วิช� 

 หรื็อปริ็ญญ�ช้�นุใดช้�นุหนึุ�งหรื็อเทีียบเท่ี�ทุีกสำ�ข�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1-4 ชุีดวิิชีา (6-24 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 12-15 ชุีดวิิชีา (72-90 หน่ัวิยกิต้)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1-4 ชุีดวิิชีา (6-24 หน่ัวิยกิต้)

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

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป  4  ชุุดวิิชุา (24 ห้น�วิยกิต) 

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์                          10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         10151 ไทยศึกษา

     10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร                       และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

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

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป  4  ชุุดวิิชุา (24 ห้น�วิยกิต) 

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์                          10131 สังคมมน่ษย์                     10151  ไทยศึกษา

     10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกพั

ฒ
นุาการ์มนุษย์และคร์อบคร์วิ (70414)

2.3		สำำ�เร็็จก�ร็ศึกึษ�อนุปริ็ญญ�	หรื็อ	ปวสำ.	ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชิยกร็ร็มหรื็อบริ็ห�ร็ธุรุ็กิจ	อตุสำ�หกร็ร็มท่ีองเทีี�ยว	ศึลิปกร็ร็ม

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป  3  ชุุดวิิชุา (18 ห้น�วิยกิต) 

10121  อารยธุรรมมน่ษย์                    10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี          10151  ไทยศึกษา

และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

2.4		สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�อนปุริ็ญญ�	หรื็อ	ปวสำ.	ปร็ะเภทีวชิ�อตุสำ�หกร็ร็ม	อตุสำ�หกร็ร็มสำิ�งทีอ	คหกร็ร็ม	เกษตร็กร็ร็ม	ปร็ะมง	

เทีคโนโลยีสำ�ร็สำนเทีศึและก�ร็สำื�อสำ�ร็

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป  3  ชุุดวิิชุา (18 ห้น�วิยกิต) 

10121  อารยธุรรมมน่ษย์ 10131  สังคมมน่ษย์          10151  ไทยศึกษา

2.5		สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปี)

ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป  1  ชุุดวิิชุา (6 ห้น�วิยกิต) 

10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

- บัังคัับั   7   ชุุดวิิชุา

71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ 72203 การจัดการทรัพยากร 72205  สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ

72101  จิตวิทยาเพ่�อการดำารงชีีวิต ครอบครัวและช่ีมชีน  มน่ษย์และครอบครัว

72201  ครอบครัวศึกษา เพ่�อค่ณภาพชีีวิต 72402  ประสบการณ์วิชีาชีีพพัฒนาการ      

72202 พัฒนาการวัยเด็ก มน่ษย์และครอบครัว(1)

- และเลือก   3   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

72204 เศรษฐกิจครอบครัว 72303 พัฒนาการวัยผู้้้ให้ญ�และ 72305  การศึกษาชีีวิตครอบครัวและช่ีมชีน

72301 พัฒนาการวัยร่�น ผู้้้ส้งอาย่ 72401 ระบบครอบครัวไทยและ

72302  นโยบายและกฎห้มาย 72304  สวัสดิการสังคมและการจัดการ ความห้ลากห้ลายในสังคมโลก

เกี�ยวกับครอบครัว บริการสำาห้รับครอบครัว

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบียนุเร์ยนุ ภาคต้นุ

สาขาวิิชามนุษยนิเวิศศาสติร์ รหัส 70
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน

ภาคุติ�น  ปีการศึกษา 2565 

หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต 

วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์ ร์หััส 70524 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

1)  สำำาเร็ีจการีศึึกษา ม.3 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ม.6 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ปวิชุ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต
10151  ไทยศึกษา
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10103  ทักษะชีีวิต
10121  อารยธุรรมมน่ษย์
10164 สังคมและวัฒนธุรรมอาเซีียน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ�าย

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

2)  สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาบัริีห้ารีธุุรีกิจ ศิึลปหั้ตถกรีรีม

10121  อารยธุรรมมน่ษย์
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ�าย

3) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาชุ�างอุตสำาห้กรีรีมทุั่กสำาขาวิิชุา ปรีะเภทั่วิิชุาเกษตรีกรีรีมทุั่กสำาขาวิิชุา  

 ยกเว้น สำาขาวิิชุาอุตสำาห้กรีรีมเกษตรี และปรีะเภทั่วิิชุาคัห้กรีรีมทุั่กสำาขาวิิชุา ยกเว้น สำาขาวิิชุาธุุรีกิจคัห้กรีรีม

 การีบัริีห้ารีงานคัห้กรีรีมศึาสำตร์ี และอาห้ารีและโภชุนาการี

10151  ไทยศึกษา
71202  โภชีนาการมน่ษย์
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร
10162  ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้ีา

เสาร์      28 ม.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      28 ม.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      28 ม.ค. 2566  เช้ีา

4) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาเกษตรีกรีรีมในสำาขาวิิชุาอุตสำาห้กรีรีมเกษตรี และปรีะเภทั่วิิชุา 

 คัห้กรีรีมในสำาขาวิิชุาธุุรีกิจคัห้กรีรีม การีบัริีห้ารีงานคัห้กรีรีมศึาสำตร์ี และอาห้ารีและโภชุนาการี

10121  อารยธุรรมมน่ษย์
10151  ไทยศึกษา
71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ�าย
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วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์ ร์หััส 70524 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

5)  สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิสำ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาพาณิิชุยกรีรีม/บัริีห้ารีธุุรีกิจ อุตสำาห้กรีรีมทั่�องเทีั่�ยวิ ศิึลปกรีรีม 

 อุตสำาห้กรีรีมบัันเทั่ิงและดนตรีี พาณิิชุยนาวิี ห้รืีออนุปริีญญาห้รีือเทั่ียบัเทั่�าทั่างด้านพาณิิชุยกรีรีม/บัรีิห้ารีธุุรีกิจ  

 อุตสำาห้กรีรีมทั่�องเทีั่�ยวิ ศิึลปกรีรีม

10121  อารยธุรรมมน่ษย์
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ�าย

6)  สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิสำ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาอุตสำาห้กรีรีม อุตสำาห้กรีรีมสิำ�งทั่อ ปรีะมง เทั่คัโนโลยีสำารีสำนเทั่ศึและ 

 การีสืำ�อสำารี ปรีะเภทั่วิิชุาคัห้กรีรีมทุั่กสำาขาวิิชุา ยกเว้น สำาขาวิิชุาธุุรีกิจคัห้กรีรีม การีบัริีห้ารีงานคัห้กรีรีมศึาสำตร์ี และ 

 อาห้ารีและโภชุนาการี ปรีะเภทั่วิิชุาเกษตรีกรีรีมทุั่กสำาขาวิิชุา ยกเว้น สำาขาวิิชุาอุตสำาห้กรีรีมเกษตรี หร็ืออนุปริีญญา 

 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าสำาขาวิิชุาอื�นทีี�ไม่ใช่ทั่างด้านวิิทั่ยาศึาสำตร์ีอาห้ารีและโภชุนาการี

10121  อารยธุรรมมน่ษย์
10151 ไทยศึกษา
71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ�าย

7) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิสำ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาคัห้กรีรีมในสำาขาวิิชุาธุุรีกิจคัห้กรีรีม การีบัริีห้ารีงานคัห้กรีรีมศึาสำตร์ี  

 และอาห้ารีและโภชุนาการี และปรีะเภทั่วิิชุาเกษตรีกรีรีมในสำาขาวิิชุาอุตสำาห้กรีรีมเกษตรี ห้รืีออนุปริีญญาห้รืีอ 

 เทีั่ยบัเทั่�าทั่างด้านวิิทั่ยาศึาสำตรี์อาห้ารีและโภชุนาการี (วิิทยาศาสตร์์การ์อาหาร์ เทคโนโลยีการ์อาหาร์ โภชนาการ์  

 การ์กำาหนดอาหาร์ อาหาร์และโภชนาการ์ อุตสาหกร์ร์มเกษตร์ที�เกี�ยวิกับอาหาร์และโภชนาการ์ เทคโนโลยีชีวิภาพ 

 ที�เกี�ยวิกับอาหาร์ คหกร์ร์มศาสตร์์ที�เกี�ยวิกับอาหาร์และโภชนาการ์ หรื์อสาขาวิิชาอื�นที�เกี�ยวิข้อง)

10121  อารยธุรรมมน่ษย์
10151  ไทยศึกษา
71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ�าย

8)  สำำาเร็ีจการีศึึกษาปรีิญญาชัุ�นใดชัุ�นห้นึ�งห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าในสำาขาอื�นทีี�ไม่ใช่ทั่างด้านวิิทั่ยาศึาสำตรี์ ห้รืีอวิิทั่ยาศึาสำตรี์ 

 สุำขภาพ ห้รืีอวิิทั่ยาศึาสำตร์ีการีแพทั่ย์ ห้รืีอวิิทั่ยาศึาสำตร์ีอาห้ารีและโภชุนาการี

71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ
71202  โภชีนาการมน่ษย์
71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาห้ารเบ่�องต้น

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      28 ม.ค. 2566  เช้ีา
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบียนุเร์ยนุ ภาคต้นุ

วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์ ร์หััส 70524 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

9)  สำำาเร็ีจการีศึึกษาปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นห้นึ�งห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าทั่างด้านวิิทั่ยาศึาสำตร์ี ห้รืีอวิิทั่ยาศึาสำตร์ีสุำขภาพ ห้รืีอ  

 วิิทั่ยาศึาสำตร์ีการีแพทั่ย์

71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ
71202  โภชีนาการมน่ษย์
71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาห้ารเบ่�องต้น

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      28 ม.ค. 2566  เช้ีา

10)  สำำาเร็ีจการีศึึกษาปรีิญญาชัุ�นใดชัุ�นห้นึ�งห้รืีอเทั่ียบัเทั่�าทั่างด้านวิิทั่ยาศึาสำตรี์อาห้ารีและโภชุนาการี 10)  สำำาเร็ีจการีศึึกษาปรีิญญาชัุ�นใดชัุ�นห้นึ�งห้รีือเทั่ียบัเทั่�าทั่างด้านวิิทั่ยาศึาสำตรี์อาห้ารีและโภชุนาการี (วิิทยาศาสตร์์ (วิิทยาศาสตร์์ 

 การ์อาหาร์ เทคโนโลยีการ์อาหาร์ โภชนาการ์ การ์กำาหนดอาหาร์ อาหาร์และโภชนาการ์ อุตสาหกร์ร์มเกษตร์  การ์อาหาร์ เทคโนโลยีการ์อาหาร์ โภชนาการ์ การ์กำาหนดอาหาร์ อาหาร์และโภชนาการ์ อุตสาหกร์ร์มเกษตร์ 

 ที�เกี�ยวิกับอาหาร์และโภชนาการ์ เทคโนโลยีชีวิภาพที�เกี�ยวิกับอาหาร์ คหกร์ร์มศาสตร์์ที�เกี�ยวิกับอาหาร์และโภชนาการ์   ที�เกี�ยวิกับอาหาร์และโภชนาการ์ เทคโนโลยีชีวิภาพที�เกี�ยวิกับอาหาร์ คหกร์ร์มศาสตร์์ที�เกี�ยวิกับอาหาร์และโภชนาการ์  

 หรื์อสาขาวิิชาอื�นที�เกี�ยวิข้อง) หรื์อสาขาวิิชาอื�นที�เกี�ยวิข้อง)

10151  ไทยศึกษา
71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ
71313  การจัดการส่ขลักษณะและความปลอดภัยอาห้าร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      28 ม.ค. 2566  เช้ีา
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หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต 

วิิชาเอกพัฒนุาการ์มนุุษย์แลัะคร์อบัครั์วิ ร์หััส 70414 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

1)  สำำาเร็ีจการีศึึกษา ม.3 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ม.6 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

10103  ทักษะชีีวิต
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต
10151   ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์      28 ม.ค. 2566   เช้ีา
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ�าย

2)  สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาบัริีห้ารีธุุรีกิจ ศิึลปหั้ตถกรีรีม

10121  อารยธุรรมมน่ษย์
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ�าย

3) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาชุ�างอุตสำาห้กรีรีม เกษตรีกรีรีม คัห้กรีรีม

10121  อารยธุรรมมน่ษย์
10131   สังคมมน่ษย์
10151   ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ�าย

4) สำำาเร็ีจการีศึึกษาอนุปริีญญาห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ปวิสำ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาพาณิิชุยกรีรีมห้รืีอบัริีห้ารีธุุรีกิจ  

 อุตสำาห้กรีรีมทั่�องเทีั่�ยวิ ศิึลปกรีรีม

10121  อารยธุรรมมน่ษย์
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ�าย

5) สำำาเร็ีจการีศึึกษาอนุปริีญญาห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ปวิสำ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาอุตสำาห้กรีรีม อุตสำาห้กรีรีมสิำ�งทั่อ  

 คัห้กรีรีม เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทั่คัโนโลยีสำารีสำนเทั่ศึและการีสืำ�อสำารี

10121  อารยธุรรมมน่ษย์
10151  ไทยศึกษา
71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ�าย

6)  สำำาเร็ีจการีศึึกษาปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นห้นึ�งห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

10151  ไทยศึกษา
71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ
72202  พัฒนาการวัยเด็ก

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้ีา
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบียนุเร์ยนุ ภาคปลาย

สาขาวิิชามนุษยนิเวิศศาสติร์ รหัส 70
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน

ภาคุปลาย  ปีการศึกษา 2565 

หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต 

วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์ ร์หััส 70524 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

1) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ม.3 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ม.6 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ปวิชุ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

71101   วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร
10162  ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร
และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10131 สังคมมน่ษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา

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

2)  สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาบัริีห้ารีธุุรีกิจ ศิึลปหั้ตถกรีรีม

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ
71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยาทางอาห้าร(1)

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร
10162  ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
5,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา

3)   สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาชุ�างอุตสำาห้กรีรีมทุั่กสำาขาวิิชุา ปรีะเภทั่วิิชุาเกษตรีกรีรีมทุั่กสำาขาวิิชุา  

 ยกเว้น สำาขาวิิชุาอุตสำาห้กรีรีมเกษตรี และปรีะเภทั่วิิชุาคัห้กรีรีมทุั่กสำาขาวิิชุา ยกเว้น สำาขาวิิชุาธุุรีกิจคัห้กรีรีม  

 การีบัริีห้ารีงานคัห้กรีรีมศึาสำตร์ี  และอาห้ารีและโภชุนาการี

10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10131  สังคมมน่ษย์
71101 วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย

 
หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
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วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์ ร์หััส 70524 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

4) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาเกษตรีกรีรีมในสำาขาวิิชุาอุตสำาห้กรีรีมเกษตรี และปรีะเภทั่วิิชุา 

 คัห้กรีรีมในสำาขาวิิชุาธุุรีกิจคัห้กรีรีม การีบัริีห้ารีงานคัห้กรีรีมศึาสำตร์ี และอาห้ารีและโภชุนาการี

10121  อารยธุรรมมน่ษย์
10131  สังคมมน่ษย์
71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย

5)   สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิสำ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาพาณิิชุยกรีรีม/บัรีิห้ารีธุุรีกิจ อุตสำาห้กรีรีมทั่�องเทีั่�ยวิ ศิึลปกรีรีม  

 อุตสำาห้กรีรีมบัันเทิั่งและดนตรีี พาณิิชุยนาวีิ ห้รืีออนุปริีญญาห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าทั่างด้านพาณิิชุยกรีรีม/บัริีห้ารีธุุรีกิจ  

 อุตสำาห้กรีรีมทั่�องเทีั่�ยวิ ศิึลปกรีรีม    

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ
71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยาทางอาห้าร(1)

71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและการค้่มครองด้านอาห้ารและ
          โภชีนาการ

1,100 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา

6) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิสำ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาอุตสำาห้กรีรีม อุตสำาห้กรีรีมสิำ�งทั่อ ปรีะมง เทั่คัโนโลยสีำารีสำนเทั่ศึและ

 การีสืำ�อสำารี ปรีะเภทั่วิิชุาคัห้กรีรีมทุั่กสำาขาวิิชุา ยกเว้น สำาขาวิิชุาธุุรีกิจคัห้กรีรีม การีบัริีห้ารีงานคัห้กรีรีมศึาสำตร์ี และ 

 อาห้ารีและโภชุนาการี ปรีะเภทั่วิิชุาเกษตรีกรีรีมทุั่กสำาขาวิิชุา ยกเว้น สำาขาวิิชุาอุตสำาห้กรีรีมเกษตรี ห้รืีออนุปริีญญา

 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าสำาขาวิิชุาอื�นทีี�ไม่ใช่ทั่างด้านวิิทั่ยาศึาสำตร์ีอาห้ารีและโภชุนาการี

10131  สังคมมน่ษย์
71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ
71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและการค้่มครองด้านอาห้ารและ
          โภชีนาการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา

7)   สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิสำ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาคัห้กรีรีมในสำาขาวิิชุาธุุรีกิจคัห้กรีรีม การีบัริีห้ารีงานคัห้กรีรีมศึาสำตร์ี  

 และอาห้ารีและโภชุนาการี และปรีะเภทั่วิิชุาเกษตรีกรีรีมในสำาขาวิิชุาอุตสำาห้กรีรีมเกษตรี ห้รืีออนุปริีญญาห้รืีอ 

 เทีั่ยบัเทั่�าทั่างด้านวิิทั่ยาศึาสำตร์ีอาห้ารีและโภชุนาการี (วิิทยาศาสตร์์การ์อาหาร์ เทคโนโลยีการ์อาหาร์ โภชนาการ์  

 การ์กำาหนดอาหาร์ อาหาร์และโภชนาการ์ อุตสาหกร์ร์มเกษตร์ที�เกี�ยวิกับอาหาร์และโภชนาการ์ เทคโนโลยีชีวิภาพ 

 ที�เกี�ยวิกับอาหาร์ คหกร์ร์มศาสตร์์ที�เกี�ยวิกับอาหาร์และโภชนาการ์ หรื์อสาขาวิิชาอื�นที�เกี�ยวิข้อง)

10131  สังคมมน่ษย์
71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ
71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและการค้่มครองด้านอาห้ารและ
          โภชีนาการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา

 
หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบียนุเร์ยนุ ภาคปลาย

วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์ ร์หััส 70524 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

8) สำำาเร็ีจการีศึึกษาปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นห้นึ�งห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าในสำาขาวิิชุาอื�นทีี�ไม่ใช่ ทั่างด้านวิิทั่ยาศึาสำตร์ี ห้รืีอวิิทั่ยาศึาสำตร์ี 

 สุำขภาพ ห้รืีอวิิทั่ยาศึาสำตร์ีการีแพทั่ย์ ห้รืีอวิิทั่ยาศึาสำตร์ีอาห้ารีและโภชุนาการี

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ
71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยาทางอาห้าร(1)

71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและการค้่มครองด้านอาห้ารและ          
    โภชีนาการ

1,100 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 เช้ีา

9)  สำำาเร็ีจการีศึึกษาปรีิญญาชัุ�นใดชัุ�นห้นึ�งห้รีือเทั่ียบัเทั่�าทั่างด้านวิิทั่ยาศึาสำตรี์ ห้รืีอวิิทั่ยาศึาสำตรี์สุำขภาพ ห้รืีอ  

 วิิทั่ยาศึาสำตร์ีการีแพทั่ย์

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ
71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยาทางอาห้าร(1)

71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและการค้่มครองด้านอาห้ารและ
          โภชีนาการ

1,100 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา

10) สำำาเร็ีจการีศึึกษาปรีิญญาชัุ�นใดชัุ�นห้นึ�งห้รีือเทั่ียบัเทั่�าทั่างด้านวิิทั่ยาศึาสำตรี์อาห้ารีและโภชุนาการี (วิิทยาศาสตร์์ 

 การ์อาหาร์ เทคโนโลยีการ์อาหาร์ โภชนาการ์ การ์กำาหนดอาหาร์ อาหาร์และโภชนาการ์อุตสาหกร์ร์มเกษตร์ 

 ที�เกี�ยวิกับอาหาร์และโภชนาการ์ เทคโนโลยีชีวิภาพที�เกี�ยวิกับอาหาร์ คหกร์ร์มศาสตร์์ที�เกี�ยวิกับอาหาร์และโภชนาการ์  

 หรื์อสาขาวิิชาอื�นที�เกี�ยวิข้อง)

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ
71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยาทางอาห้าร(1)

71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและการค้่มครองด้านอาห้ารและ
          โภชีนาการ

1,100 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา

 
หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
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หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต 

วิิชาเอกพัฒนุาการ์มนุุษย์แลัะคร์อบัครั์วิ ร์หััส 70414 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

1) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ม.3 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ม.6 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ปวิชุ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
72101  จิตวิทยาเพ่�อการดำารงชีีวิต
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10131  สังคมมน่ษย์
10152  ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท 
1,100 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ�าย

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

2) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาบัริีห้ารีธุุรีกิจ ศิึลปหั้ตถกรีรีม

10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
72101  จิตวิทยาเพ่�อการดำารงชีีวิต
72203   การจัดการทรัพยากรครอบครัวและช่ีมชีนเพ่�อค่ณภาพชีีวิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   เช้ีา

3) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาชุ�างอุตสำาห้กรีรีม เกษตรีกรีรีม คัห้กรีรีม

10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
72101  จิตวิทยาเพ่�อการดำารงชีีวิต
72203   การจัดการทรัพยากรครอบครัวและช่ีมชีนเพ่�อค่ณภาพชีีวิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 256 เช้ีา

4) สำำาเร็ีจการีศึึกษาอนุปริีญญาห้รีือเทีั่ยบัเทั่�า ห้รีือ ปวิสำ. ห้รีือเทั่ียบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาพาณิิชุยกรีรีมห้รีือบัรีิห้ารีธุุรีกิจ

 อุตสำาห้กรีรีมทั่�องเทีั่�ยวิ ศิึลปกรีรีม

10151  ไทยศึกษา
72101  จิตวิทยาเพ่�อการดำารงชีีวิต
72203  การจัดการทรัพยากรครอบครัวและช่ีมชีนเพ่�อค่ณภาพชีีวิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา

5) สำำาเร็ีจการีศึึกษาอนุปริีญญาห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ปวิสำ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาอุตสำาห้กรีรีม อุตสำาห้กรีรีมสิำ�งทั่อ

 คัห้กรีรีม เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทั่คัโนโลยีสำารีสำนเทั่ศึและการีสืำ�อสำารี

10131  สังคมมน่ษย์
72101  จิตวิทยาเพ่�อการดำารงชีีวิต
72203   การจัดการทรัพยากรครอบครัวและช่ีมชีนเพ่�อค่ณภาพชีีวิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา

6) สำำาเร็ีจการีศึึกษาปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นห้นึ�งห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

72101  จิตวิทยาเพ่�อการดำารงชีีวิต
72203   การจัดการทรัพยากรครอบครัวและช่ีมชีนเพ่�อค่ณภาพชีีวิต
72205  สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้ีา
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10) สาขาวิิชารั์ฐศาสตร์์  ร์หััส 80

สาขาวิิชารั์ฐศาสตร์์ ร์หััส 80 ม่�งให้้การศึกษาเพ่�อผู้ลิตบัณฑิ์ตทางรัฐศาสตร์ โดยม่�งเน้นการสร้างเสริมและ 

การพัฒนาความร้้และความเข้าใจเกี�ยวกับด้านการเม่องการปกครอง การเม่องการปกครองไทยและต�างประเทศ

สาขาวิชีารัฐศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ห้ลักส้ตรรัฐศาสตรบัณฑิ์ต 2 แขนงวิชีา ดังนี�

1. แขนุงวิิชาการ์เม่องการ์ปกคร์อง ร์หััส 80414 หัลัักสูตร์ปร์ับัปร์ุง พ.ศ. 2563 เน้นความร้้ด้านการเม่อง 

การปกครอง ซึี�งผู้้้เรียนสามารถนำาความร้้ไปใช้ีได้อย�างเป็นร้ปธุรรมและทันต�อเห้ต่การณ์ของบ้านเม่อง

2. แขนุงวิิชาควิามสัมพันุธ์์ร์ะหัวิ่างปร์ะเทศ ร์หััส 80314 หัลัักสูตร์ปร์ับัปร์ุง พ.ศ. 2563 เพ่�อให้้เกิดการเรียนร้้

และเข้าใจองค์ความร้้ด้านความสัมพันธ์ุระห้ว�างประเทศ และสามารถประยก่ต์ใช้ีได้ในทางปฏิิบัติอย�างเป็นร้ปธุรรมและทัน

ต�อเห้ต่การณ์การเปลี�ยนแปลงในระดับระห้ว�างประเทศ

วัิตถุุปร์ะสงค์ของการ์เปิดสอนุ

1. แขนุงวิิชาการ์เม่องการ์ปกคร์อง ร์หััส 80414  มีวิัตถุุปร์ะสงค์ ดังนี�

 1.1 เพ่�อเพิ�มพ้นความร้้ความสามารถทางวิชีาการเกี�ยวกับการเม่องการปกครองให้้กับข้าราชีการ/เจ้าห้น้าที�

ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาห้กิจ รวมทั�งห้น�วยงานที�เกี�ยวข้อง และประชีาชีนทั�วไป

 1.2 เพ่�อผู้ลติบณัฑ์ติทางรฐัศาสตรที์�มีความร้พ่้�นฐานอย�างดเีกี�ยวกับการเม่องการปกครอง และมคีวามสามารถ

ในการนำาไปใช้ีในการปกครองและพัฒนาการเม่องไทย เพ่�อให้้เกิดประโยชีน์ต�อส�วนรวม

 1.3 เพ่�อส�งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์้ สังเคราะห์้ และการวิจัยในระดับท้องถิ�น ภ้มิภาค และระดับ

ประเทศในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที�เกี�ยวข้อง

2. แขนุงวิิชาควิามสัมพันุธ์์ร์ะหัวิ่างปร์ะเทศ ร์หััส 80314 มีวิัตถุุปร์ะสงค์ ดังนี�

 2.1 เพ่�อเพิ�มพ้นความร้้และความเข้าใจทางวิชีาการเกี�ยวกับความสัมพันธ์ุระห้ว�างประเทศให้้กับข้าราชีการ 

เจ้าห้น้าที�รัฐ พนักงานรัฐวิสาห้กิจ รวมทั�งห้น�วยงานที�เกี�ยวข้อง และประชีาชีนทั�วไป

 2.2 เพ่�อผู้ลิตบัณฑิ์ตทางรัฐศาสตร์แขนงวิชีาความสัมพันธ์ุระห้ว�างประเทศที�มีความร้้พ่�นฐานที�ดีเกี�ยวกับ 

สังคมไทยและสังคมโลก และมีความสามารถในการใช้ีความร้้ให้้เกิดประโยชีน์ต�อส�วนรวม

 2.3 เพ่�อส�งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับชีาติและระดับนานาชีาติในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที�เกี�ยวข้อง

ผูู้�ที�สำาเร์็จการ์ศึกษาในุสาขาวิิชารั์ฐศาสตร์์ แขนงวิชีาการเม่องการปกครอง สามารถประกอบอาชีีพได้ทั�ง 

ภาครัฐในตำาแห้น�งปลัดอำาเภอ เจ้าพนักงานฝึ่ายปกครองส�วนภ้มิภาค เจ้าพนักงานฝึ่ายปกครองส�วนท้องถิ�น เจ้าห้น้าที�

บ่คคล ทห้าร ตำารวจ นักการเม่องท้องถิ�นและระดับชีาติ ตลอดจนเจ้าห้น้าที�ในห้น�วยงานรัฐวิสาห้กิจ ห้น�วยงานเอกชีน 

และองค์กรอิสระ

สำาห้รับผู้้้สำาเร็จการศึกษาแขนงวิชีาความสัมพันธ์ุระห้ว�างประเทศ สามารถประกอบอาชีีพได้ในตำาแห้น�งเจ้าห้น้าที�

การท้ตในกระทรวงการต�างประเทศ เจ้าห้น้าที�ด้านวิเทศสัมพันธ์ุห้ร่อเจ้าห้น้าที�บ่คคลของห้น�วยงานราชีการทั�งในสถาบัน

การศึกษา ห้น�วยงานราชีการและบริษัทเอกชีน ตลอดจนองค์กรอิสระต�าง ๆ
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์รั์ฐศาสตร์บััณฑิิต

แขนุงวิิชาการ์เมืองการ์ปกคร์อง  ร์หััส 80414 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563  

ช่�อปร์ิญญา ช่�อย่อ
รัฐศาสตรบัณฑิ์ต (การเม่องการปกครอง) ร.บ. (การเม่องการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and B.Pol.Sc. (Politics and Government)
Government)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนุงวิิชา/วิิชาเอก คุณสมบััติของผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาร์ัฐศาสตร์์ 

ร์หััส 80

แขนุงวิิชาการ์เม่องการ์ปกคร์อง

ร์หััส 80414

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ห้ร่อเทียบเท�าตามที� 

 กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเป็ินัผู้้้ท่ี่�ม่ีปิรัะสบการัณ์์ 

 ในัการัปิรัะกอบอาช่ีพ หรืัอการัดำารังช่ีวิิต้ หรืัอการัเป็ินัผู้้้นัำาสังคมี 

 อย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หรืัอม่ีอายุไม่ีน้ัอยกว่ิา  

 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร โดยกรัอกแบบฟอร์ัมี

 มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีาพร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมัีครั

 เพื�อใช้ีปิรัะกอบการัพิจารัณ์ารัับเข้้าศึึกษา หัร์่อ

2. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ห้ร่อเทียบเท�า

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง หัร์่อ

3. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชีาชีีพเทคนิค (ปวท.)

 ท่กประเภทวิชีา หัร์อ่

4. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชีาชีีพชัี�นส้ง (ปวส.)

 ท่กประเภทวิชีา หัร์อ่

5.  สำาเร็จการศึกษาอน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�า หัร์อ่

6.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า จากสถาบันอ่ดมศึกษา

    ที�สภามห้าวิทยาลัยรับรอง

นัักศึึกษาท่ี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2563 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2570    

มีหาวิิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 341-343

สมัีครัภาคต้้นั    ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 349

สมัีครัภาคปิลาย   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 351
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สาขาวิชารัฐศาสตรั (80)
แขนงวิชาการัเมืองการัปกครัอง (80414)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์รั์ฐศาสตร์บััณฑิิต

แขนุงวิิชาการ์เมืองการ์ปกคร์อง  ร์หััส 80414 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563   

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1–5 ชุีดวิิชีา (6–30   หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 17 ชุีดวิิชีา (102  หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6  หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 19–23 ชุีดวิิชีา  (114–138  หน่ัวิยกิต้)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ*

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

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 4 ปี)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   5   ชุุดวิิชุา (30 ห้น�วิยกิต)

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์  และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

 10131 สังคมมน่ษย์

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

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 4 ปี)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   4   ชุุดวิิชุา (24 ห้น�วิยกิต)

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 10131 สังคมมน่ษย์ 10151 ไทยศึกษา

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์

	 3)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ปร็ะเภทีวิช�บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	ศึิลปหัตถกร็ร็ม

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 4 ปี)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   4   ชุุดวิิชุา (24 ห้น�วิยกิต)

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์  และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

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

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   3   ชุุดวิิชุา (18 ห้น�วิยกิต)

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

 5) สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็ม	คหกร็ร็ม	เกษตร็กร็ร็ม	ปร็ะมง		เทีคโนโลยีสำ�ร็สำนเทีศึและก�ร็สำื�อสำ�ร็

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   3   ชุุดวิิชุา (18 ห้น�วิยกิต)

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์ 10131 สังคมมน่ษย์ 10151 ไทยศึกษา

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
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6) สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   2   ชุุดวิิชุา (12 ห้น�วิยกิต)

10131 สังคมมน่ษย์ 10151 ไทยศึกษา

7) สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   1   ชุุดวิิชุา (6 ห้น�วิยกิต)

10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 17 ชุีดวิิชีา (102 หน่ัวิยกิต้)

วิิชุาแกน   7   ชุุดวิิชุา

 41463  องค์ความร้้ด้านกระบวนการ 80111  ห้ลักพ่�นฐานการเม่อง             80410  ประสบการณ์วิชีาชีีพรัฐศาสตร์(1)

               ย่ติธุรรม ห้ลักสิทธิุมน่ษยชีน               การปกครองไทย                82201  ห้ลักพ่�นฐานความสัมพันธ์ุ

 และห้ลักธุรรมาภิบาล            80212  ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐประศาสน-             ระห้ว�างประเทศ

80102  ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐศาสตร์           ศาสตร์และนโยบายสาธุารณะ   82202  การเม่องเปรียบเทียบ    

วิิชุาเฉพาะด้าน   10   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   8   ชุุดวิิชุา

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง 81310  ปรัชีญาการเม่อง                83202  ความร้้ทั�วไปทางกฎห้มาย 

สาธุารณะ 81314 ห้ลักเบ่�องต้นของการวิจัยทาง           สำาห้รับนักรัฐศาสตร์               

 80202  สถาบันและกระบวนการทาง           รัฐศาสตร์ 83203  ประชีาธิุปไตยและกระบวนการ

 การเม่องไทย                83201  การเม่องการปกครองท้องถิ�น            พัฒนาประชีาธิุปไตย         

 80205  พ่�นฐานทางสังคมและ

              วัฒนธุรรมของการเม่องไทย

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

33311  การบริห้ารโครงการ 80204  เศรษฐกิจกับการเม่องไทย       82321  การเม่องการปกครองของ 

33442  การจัดการเชิีงกลยท่ธ์ุใน 81311  ห้ลักและวิธีุการศึกษาทาง       ประเทศในเอเชีีย

ภาครัฐ รัฐศาสตร์ 82327  อาเซีียนเบ่�องต้น

 33449  การบริห้ารการบริการ 81427  กฎห้มายอาญา สำาห้รับ   82426  การเม่องการปกครองในยโ่รป 

สาธุารณะและเคร่อข�าย รัฐศาสตร์  และอเมริกา

81428  กฎห้มายวิธีุพิจารณาความ     

อาญาและพยานห้ลักฐาน         

 สำาห้รับรัฐศาสตร์  

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชารัฐศาสตรั (80)
แขนงวิชาการัเมืองการัปกครัอง (80414)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า  ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

คำาแนุะนุำา 1. สำาห้รับนกัศึกษาที�ประสงคจ์ะเข้้ารัับรัาชีการัเปิน็ันัายต้ำารัวิจชัี�นัสัญญาบตั้รัเพ่�อทำาห้นา้ที�ป้องกัน ปราบปราม 

    ห้ร่อจราจร ควิรัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั ชุีดวิิชีา 81427 กฎหมีายอาญา สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั และชุีดวิิชีา 81428  

    กฎหมีายวิิธ่พิจารัณ์าควิามีอาญาและพยานัหลักฐานั สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั ทั�งสองช่ีดวิชีาดังกล�าวมีเน่�อห้า 

    ครอบคล่มกฎห้มายไทย 3 วิชีา ค่อ กฎห้มายอาญาครบท่กลักษณะ กฎห้มายวิธีุพิจารณาความอาญาครบ 

    ท่กลักษณะ และกฎห้มายลักษณะพยาน ซึี�งคณะกรรมการข้าราชีการตำารวจได้พิจารณาเห็้นชีอบ 2 ช่ีดวิชีา 

    ดังกล�าว ตามบันทึกที� ทม. มท 0667. 22/820 ลงวันที� 27 เมษายน 2533

         2. นักศึกษาที�มีความประสงค์จะเข้้ารัับรัาชีการัในัต้ำาแหน่ังปิลัดอำาเภอ ปิลัดองค์การับริัหารัส่วินัต้ำาบล และ 

    เจ้าหน้ัาท่ี่�ปิกครัองส่วินัท้ี่องถิึ�นั ขอแนะนำาให้ลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั ชุีดวิิชีา 81427 กฎหมีายอาญา สำาหรัับ 

    รััฐศึาสต้ร์ั และชุีดวิิชีา 81428 กฎหมีายวิิธ่พิจารัณ์าควิามีอาญาและพยานัหลักฐานั สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั

   3. สำาห้รับนักศึกษาที�ปิรัะสงค์จะเข้้ารัับรัาชีการัในัต้ำาแหน่ังสัสด่ จะต้้องศึึกษาแข้นังวิิชีาการัเมืีองการัปิกครัอง 

    เท่ี่านัั�นั

              4. ผู้้้ท่ี่�สำาเร็ัจการัศึึกษาหลักส้ต้รันิัติ้ศึาสต้รับัณ์ฑิิต้ข้องมีหาวิิที่ยาลัยสุโข้ทัี่ยธรัรัมีาธิรัาชี และใช้ีว่ฒิการศึกษาดังกล�าว 

    สมัครเข้าศึกษาในห้ลักส้ตรรัฐศาสตรบัณฑิ์ต สามารถโอนัชุีดวิิชีา 81427 กฎหมีายอาญา สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั  

    และชุีดวิิชีา 81428 กฎหมีายวิิธ่พิจารัณ์าควิามีอาญาและพยานัหลักฐานั สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั มาใช้ีเป็น 

    ช่ีดวิชีาเล่อกในห้มวดวิชีาเฉพาะได้ทั�ง 2 ช่ีดวิชีา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์รั์ฐศาสตร์บััณฑิิต

แขนุงวิิชาควิามสัมพันุธ์์ร์ะหัว่ิางปร์ะเทศ  ร์หััส 80314 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563  

ช่�อปร์ิญญา ช่�อย่อ
รัฐศาสตรบัณฑิ์ต (ความสัมพันธ์ุระห้ว�างประเทศ) ร.บ. (ความสัมพันธ์ุระห้ว�างประเทศ)
Bachelor of Political Science (International
Relations)

B.Pol.Sc. (International Relations)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนุงวิิชา/วิิชาเอก คุณสมบััติของผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาร์ัฐศาสตร์์ 

ร์หััส 80

แขนุงวิิชาควิามสัมพันุธ์์ร์ะหัวิ่างปร์ะเทศ

ร์หััส 80314

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ห้ร่อเทียบเท�าตามที� 

 กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเป็ินัผู้้้ท่ี่�ม่ีปิรัะสบการัณ์์ 

 ในัการัปิรัะกอบอาช่ีพ หรืัอการัดำารังช่ีวิิต้ หรืัอการัเป็ินัผู้้้นัำาสังคมี 

 อย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หรืัอม่ีอายุไม่ีน้ัอยกว่ิา  

 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร โดยกรัอกแบบฟอร์ัมี

 มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีาพร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมัีครั 

 เพื�อใช้ีปิรัะกอบการัพิจารัณ์ารัับเข้้าศึึกษา หัร์่อ

2. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ห้ร่อเทียบเท�า

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง หัร์่อ

3. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชีาชีีพเทคนิค (ปวท.)

 ท่กประเภทวิชีา หัร์อ่

4. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชีาชีีพชัี�นส้ง (ปวส.) 

 ท่กประเภทวิชีา หัร์อ่

5. สำาเร็จการศึกษาอน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�า หัร์อ่

6. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า จากสถาบันอ่ดมศึกษา

    ที�สภามห้าวิทยาลัยรับรอง

นัักศึึกษาท่ี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2563 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2570    

มีหาวิิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 345-348

สมัีครัภาคต้้นั ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 350

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 352
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สาขาวิชารัฐศาสตรั (80)
แขนงวิชาควิามสัมพั

นธ์รัะห
วิางปรัะเทศ (80314)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์รั์ฐศาสตร์บััณฑิิต

แขนุงวิิชาควิามสัมพันุธ์์ร์ะหัว่ิางปร์ะเทศ  ร์หััส 80314 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563  

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1–5 ชุีดวิิชีา (6–30   หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 17 ชุีดวิิชีา (102  หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6  หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 19–23 ชุีดวิิชีา (114–138  หน่ัวิยกิต้)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ*

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

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 4 ปี)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   5   ชุุดวิิชุา (30 ห้น�วิยกิต)

 -   บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10131 สังคมมน่ษย์  และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

 -   และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 10162 ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร 10163 ภาษาเขมรเพ่�อการส่�อสาร

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

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 4 ปี)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   4   ชุุดวิิชุา (24 ห้น�วิยกิต)

 -   บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

      และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

 -   และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 10162 ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร 10163 ภาษาเขมรเพ่�อการส่�อสาร

 3)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ปร็ะเภทีวิช�ช่�งอุตสำ�หกร็ร็ม	เกษตร็กร็ร็ม	คหกร็ร็ม 
  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 4 ปี)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   4   ชุุดวิิชุา (24 ห้น�วิยกิต)

 -   บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์ 10131 สังคมมน่ษย์ 10151 ไทยศึกษา

 -   และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 10162 ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร 10163 ภาษาเขมรเพ่�อการส่�อสาร

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
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4) สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิิชยกร็ร็มหร็ือบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	อุตสำ�หกร็ร็มที่องเทีี�ยว	ศึิลปกร็ร็ม

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   3   ชุุดวิิชุา (18 ห้น�วิยกิต)

10121  อารยธุรรมมน่ษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

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

สำ�ร็สำนเทีศึและก�ร็สำื�อสำ�ร็

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   3   ชุุดวิิชุา (18 ห้น�วิยกิต)

10121  อารยธุรรมมน่ษย์ 10131 สังคมมน่ษย์ 10151 ไทยศึกษา

6) สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�	

    (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   2   ชุุดวิิชุา (12 ห้น�วิยกิต)

 10131   สังคมมน่ษย์ 10151 ไทยศึกษา

7) สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   1   ชุุดวิิชุา (6 ห้น�วิยกิต)

 10151   ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 17 ชุีดวิิชีา (102 หน่ัวิยกิต้)

วิิชุาแกน   7   ชุุดวิิชุา

41463  องค์ความร้้ด้านกระบวนการ  80111  ห้ลักพ่�นฐานการเม่อง           80410  ประสบการณ์วิชีาชีีพรัฐศาสตร์(1)

                ย่ติธุรรม ห้ลักสิทธิุมน่ษยชีน                การปกครองไทย                  82201  ห้ลักพ่�นฐานความสัมพันธ์ุ 

 และห้ลักธุรรมาภิบาล            80212  ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐประศาสน-            ระห้ว�างประเทศ    

      80102  ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐศาสตร์                ศาสตร์และนโยบายสาธุารณะ  82202  การเม่องเปรียบเทียบ   

 วิิชุาเฉพาะด้าน   10   ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั   8   ชุุดวิิชุา

82227  ความคิดทางการเม่องและสังคม 82325  ความขัดแย้งและความร�วมม่อ 82327  อาเซีียนเบ่�องต้น

      82322  สังคมโลก ระห้ว�างประเทศ                82328  นโยบายสาธุารณะในบริบทโลก

      82324  เศรษฐกิจและการเม่อง    82326  กฎห้มายระห้ว�างประเทศ      82429  การระห้ว�างประเทศของไทย

ระห้ว�างประเทศ และองค์การระห้ว�างประเทศ  

หัมายเหัตุ  (1)  เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชารัฐศาสตรั (80)
แขนงวิชาควิามสัมพั

นธ์รัะห
วิางปรัะเทศ (80314)

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

81314  ห้ลักเบ่�องต้นของการวิจัย 82321  การเม่องการปกครองของ      82426  การเม่องการปกครองในยโ่รป

ทางรัฐศาสตร์ ประเทศในเอเชีีย                        และอเมริกา

      81427  กฎห้มายอาญาสำาห้รับ     82329  การท้ตและนโยบาย  82427  การพัฒนามน่ษย์ในบริบทโลก

               รัฐศาสตร์         ต�างประเทศ

      81428  กฎห้มายวิธีุพิจารณาความ      82425  ลัทธิุการเม่องและย่ทธุศาสตร์   

อาญาและพยานห้ลักฐาน      ในการพัฒนา

               สำาห้รับรัฐศาสตร์

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า  ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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คำาแนุะนุำา 1. สำาห้รับนกัศึกษาที�ประสงคจ์ะเข้้ารัับรัาชีการัเปิน็ันัายต้ำารัวิจชัี�นัสัญญาบัต้รัเพ่�อทำาห้นา้ที�ป้องกนั ปราบปราม 

    ห้ร่อจราจร ควิรัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั ชุีดวิิชีา 81427 กฎหมีายอาญา สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั และชุีดวิิชีา 81428  

    กฎหมีายวิิธ่พิจารัณ์าควิามีอาญาและพยานัหลักฐานั สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั ทั�งสองช่ีดวิชีาดังกล�าวมีเน่�อห้า 

    ครอบคล่มกฎห้มายไทย 3 วิชีา ค่อ กฎห้มายอาญาครบท่กลักษณะ กฎห้มายวิธีุพิจารณาความอาญาครบ 

    ท่กลักษณะ และกฎห้มายลักษณะพยาน ซึี�งคณะกรรมการข้าราชีการตำารวจได้พิจารณาเห็้นชีอบ 2 ช่ีดวิชีา 

    ดังกล�าว ตามบันทึกที� ทม. มท 0667. 22/820 ลงวันที� 27 เมษายน 2533

         2. นักศึกษาที�มีความประสงค์จะเข้้ารัับรัาชีการัในัต้ำาแหน่ังปิลัดอำาเภอ ปิลัดองค์การับริัหารัส่วินัต้ำาบล และ 

    เจ้าหน้ัาท่ี่�ปิกครัองส่วินัท้ี่องถิึ�นั ขอแนะนำาให้ลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั ชุีดวิิชีา 81427 กฎหมีายอาญา สำาหรัับ 

    รััฐศึาสต้ร์ั และชุีดวิิชีา 81428 กฎหมีายวิิธ่พิจารัณ์าควิามีอาญาและพยานัหลักฐานั สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั

   3. สำาห้รับนักศึกษาที�ปิรัะสงค์จะเข้้ารัับรัาชีการัในัต้ำาแหน่ังสัสด่ จะต้้องศึึกษาแข้นังวิิชีาการัเมืีองการัปิกครัอง 

    เท่ี่านัั�นั

          4. ผู้้้ท่ี่�สำาเร็ัจการัศึึกษาหลักส้ต้รันิัติ้ศึาสต้รับัณ์ฑิิต้ข้องมีหาวิิที่ยาลัยสุโข้ทัี่ยธรัรัมีาธิรัาชี และใช้ีว่ฒิการศึกษา 

  ดังกล�าวสมัครเข้าศึกษาในห้ลักส้ตรรัฐศาสตรบัณฑิ์ต สามารถโอนัชุีดวิิชีา 81427 กฎหมีายอาญา สำาหรัับ 

  รััฐศึาสต้ร์ั และชุีดวิิชีา 81428 กฎหมีายวิิธ่พิจารัณ์าควิามีอาญาและพยานัหลักฐานั สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั  

  มาใช้ีเป็นช่ีดวิชีาเล่อกในห้มวดวิชีาเฉพาะได้ทั�ง 2 ช่ีดวิชีา
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สาขาวิชารัฐศาสตรั (80)
โปรัแกรัมการัลงทะเบียนเรัยน ภาคต้น

สาขาวิิชารัฐศาสติร์ รหัส 80
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุติ�น  ปีการศึกษา 2565

หัลัักสูตร์รั์ฐศาสตร์บััณฑิิต 

แขนุงวิิชาการ์เมืองการ์ปกคร์อง  ร์หััส 80414 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563  

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

1) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ม.3 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ม.6 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า 

10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ�าย

2) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชุาชุ�างอุตสำาห้กรีรีม เกษตรีกรีรีม คัห้กรีรีม

10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10131 สังคมมน่ษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ�าย

3) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชุาบัริีห้ารีธุุรีกิจ ศิึลปหั้ตถกรีรีม

10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ�าย

4) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิสำ. ปรีะเภทั่วิิชุาอุตสำาห้กรีรีม คัห้กรีรีม เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทั่คัโนโลยีสำารีสำนเทั่ศึและการีสืำ�อสำารี

10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10131  สังคมมน่ษย์
82201 ห้ลักพ่�นฐานความสัมพันธ์ุระห้ว�างประเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา

5) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิสำ. ปรีะเภทั่วิิชุาพาณิิชุยกรีรีมห้รืีอบัริีห้ารีธุุรีกิจ อุตสำาห้กรีรีมทั่�องเทีั่�ยวิ ศิึลปกรีรีม

10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10141   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต
82201 ห้ลักพ่�นฐานความสัมพันธ์ุระห้ว�างประเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา

6) สำำาเร็ีจการีศึึกษาอนุปริีญญาห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

10131 สังคมมน่ษย์
10151 ไทยศึกษา
80102 ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา

7) สำำาเร็ีจการีศึึกษาปริีญญาตรีีห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

10151 ไทยศึกษา
80102 ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐศาสตร์
80205 พ่�นฐานทางสังคมและวัฒนธุรรมของการเม่องไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ�าย
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หัลัักสูตร์รั์ฐศาสตร์บััณฑิิต 

แขนุงวิิชาควิามสัมพันุธ์์ร์ะหัว่ิางปร์ะเทศ  ร์หััส 80314 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563  

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

1) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ม.3 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ม.6 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
10162 ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพ่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ�าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา

2) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชุาชุ�างอุตสำาห้กรีรีม เกษตรีกรีรีม คัห้กรีรีม

10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10131 สังคมมน่ษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ�าย

3) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชุาบัริีห้ารีธุุรีกิจ ศิึลปหั้ตถกรีรีม

10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ�าย

4) สำำาเร็ีจการีศึึกษา  ปวิสำ.  ปรีะเภทั่วิิชุาอุตสำาห้กรีรีม  อุตสำาห้กรีรีมสิำ�งทั่อ  คัห้กรีรีม เกษตรีกรีรีม  ปรีะมง เทั่คัโนโลยสีำารีสำนเทั่ศึ 

 และการีสืำ�อสำารี

10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10131 สังคมมน่ษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์  28 ม.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ�าย

5) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิสำ. ปรีะเภทั่วิิชุาพาณิิชุยกรีรีมห้รืีอบัริีห้ารีธุุรีกิจ อุตสำาห้กรีรีมทั่�องเทีั่�ยวิ ศิึลปกรีรีม

10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ�าย

6) สำำาเร็ีจการีศึึกษาอนุปริีญญาห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

10131 สังคมมน่ษย์
10151 ไทยศึกษา
80102 ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา

7) สำำาเร็ีจการีศึึกษาปริีญญาตรีีห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

10151 ไทยศึกษา
80102 ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐศาสตร์
82201 ห้ลักพ่�นฐานความสัมพันธ์ุระห้ว�างประเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา
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สาขาวิชารัฐศาสตรั (80)
โปรัแกรัมการัลงทะเบียนเรัยน ภาคปลาย

สาขาวิิชารัฐศาสติร์ รหัส 80
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุปลาย  ปีการศึกษา 2565

หัลัักสูตร์รั์ฐศาสตร์บััณฑิิต 

แขนุงวิิชาการ์เมืองการ์ปกคร์อง  ร์หััส 80414 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563  

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

1) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ม.3 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ม.6 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า 

10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต
80111 ห้ลักพ่�นฐานการเม่องการปกครองไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 บ�าย

2) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชุาชุ�างอุตสำาห้กรีรีม เกษตรีกรีรีม คัห้กรีรีม

10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10131  สังคมมน่ษย์
80111 ห้ลักพ่�นฐานการเม่องการปกครองไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 บ�าย

3) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชุาบัริีห้ารีธุุรีกิจ ศิึลปหั้ตถกรีรีม

10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต
80111 ห้ลักพ่�นฐานการเม่องการปกครองไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ีา 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย

4) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิสำ. ปรีะเภทั่วิิชุาอุตสำาห้กรีรีม คัห้กรีรีม เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทั่คัโนโลยีสำารีสำนเทั่ศึและการีสืำ�อสำารี

10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10131 สังคมมน่ษย์
80111 ห้ลักพ่�นฐานการเม่องการปกครองไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 บ�าย

5) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิสำ. ปรีะเภทั่วิิชุาพาณิิชุยกรีรีมห้รืีอบัริีห้ารีธุุรีกิจ อุตสำาห้กรีรีมทั่�องเทีั่�ยวิ ศิึลปกรีรีม

10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต
80111 ห้ลักพ่�นฐานการเม่องการปกครองไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 บ�าย

6) สำำาเร็ีจการีศึึกษาอนุปริีญญาห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

10131 สังคมมน่ษย์
10151 ไทยศึกษา
80212 ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธุารณะ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย

7) สำำาเร็ีจการีศึึกษาปริีญญาตรีีห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

80111 ห้ลักพ่�นฐานการเม่องการปกครองไทย
80212 ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธุารณะ
83202 ความร้้ทั�วไปทางกฎห้มาย สำาห้รับรัฐศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 เช้ีา
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หัลัักสูตร์รั์ฐศาสตร์บััณฑิิต 

แขนุงวิิชาควิามสัมพันุธ์์ร์ะหัว่ิางปร์ะเทศ  ร์หััส 80314 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563 

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

1) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ม.3 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ม.6 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า 

10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10131 สังคมมน่ษย์
80111 ห้ลักพ่�นฐานการเม่องการปกครองไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 บ�าย

2) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชุาชุ�างอุตสำาห้กรีรีม เกษตรีกรีรีม คัห้กรีรีม

80111 ห้ลักพ่�นฐานการเม่องการปกครองไทย
80212 ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธุารณะ
82202 การเม่องเปรียบเทียบ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา

3) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชุาบัริีห้ารีธุุรีกิจ ศิึลปหั้ตถกรีรีม

80111 ห้ลักพ่�นฐานการเม่องการปกครองไทย
80212 ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธุารณะ
82202 การเม่องเปรียบเทียบ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา

4) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิสำ. ปรีะเภทั่วิิชุาอุตสำาห้กรีรีม อุตสำาห้กรีรีมสิำ�งทั่อ คัห้กรีรีม เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทั่คัโนโลยีสำารีสำนเทั่ศึ  

 และการีสืำ�อสำารี

80111 ห้ลักพ่�นฐานการเม่องการปกครองไทย
80212 ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธุารณะ
82202 การเม่องเปรียบเทียบ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา

5) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิสำ. ปรีะเภทั่วิิชุาพาณิิชุยกรีรีมห้รืีอบัริีห้ารีธุุรีกิจ อุตสำาห้กรีรีมทั่�องเทีั่�ยวิ ศิึลปกรีรีม

80111 ห้ลักพ่�นฐานการเม่องการปกครองไทย
80212 ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธุารณะ
82202 การเม่องเปรียบเทียบ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา

6) สำำาเร็ีจการีศึึกษาอนุปริีญญาห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

80111 ห้ลักพ่�นฐานการเม่องการปกครองไทย
80212 ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธุารณะ
82202 การเม่องเปรียบเทียบ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา

7) สำำาเร็ีจการีศึึกษาปริีญญาตรีีห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

80111 ห้ลักพ่�นฐานการเม่องการปกครองไทย
80212 ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธุารณะ
82202 การเม่องเปรียบเทียบ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
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11) สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์์ รหัส 90

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90 ให้การศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพการเกษตรและอาชีพ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการแสวงหาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนผู้ต้องการเพิ่ม

วทิยฐานะในการปฏบิตังิานทางด้านส่งเสรมิการเกษตร การจดัการทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม การจดัการการผลติพชื 

การจัดการการผลิตสัตว์ ธุรกิจการเกษตร และสหกรณ์ โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี  และประกาศนียบัตรในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

1. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิิต วิชาเอกส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร รหัส 90164 หลักสูตรปรับปรุง  

พั.ศ. 2565 มุ่งท่ีจะให้ผู้ศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์ การศึกษาค้นคว้า

ได้ด้วยตนเอง มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพการเกษตร และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรของประเทศและนานาชาติ

2. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิิต แขนงวิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 เน้นให้ 

การศึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เกษตรกร ตลอดจนผู้ท่ีสนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ

จัดการการเกษตร ธุรกิจการเกษตร หรือการจัดการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการประยุกต์ให้เหมาะสม

กับศักยภาพและสภาพแวดล้อมทางการเกษตร ธุรกิจการเกษตร หรือการป่าไม้ รวมท้ังให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของตลาด อันจะมีผลต่อการพัฒนาการเกษตร ธุรกิจการเกษตร หรือการป่าไม้ ให้เจริญก้าวหน้า มีส่วนสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมและคงไว้ซ่ึึ่งส่ิงแวดล้อมท่ีดีของประเทศ ประกอบด้วยวิชาเอก ดังน้ี

 2.1  วิชาเอกการจััดการการผลิตพืัช รหัส 90514

 2.2  วิชาเอกการจััดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524

 2.3  วิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวดล้อม รหัส 90534   

 2.4  วิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและการประกอบการ รหัส 90554

3.  หลกัสตูรบริหารธุรุกิจับัณฑิติ แขนงวิชาสหกรณ์และธุรุกิจัชมุชน รหสั 90914  หลักสตูรปรบัปรงุ พั.ศ. 2565 

มุ่งให้การศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชนบนพ้ืนฐานของอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

และธุรกิจชุมชน โดยระบบการศึกษาทางไกล

4.  หลักสตูรประกาศนยีบัตรส่งเสรมิและพััฒนาการเกษตร  รหสั  90001  เน้นความรูด้้านส่งเสรมิและพฒันาการ

เกษตรเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ วางแผน รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตร และสามารถ

ประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรซีึ่ึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้

5.  หลกัสูตรประกาศนยีบัตรการจััดการการผลติธัุญพืัชและพืัชอาหารสตัว์  รหสั 90002  ธญัพชืเป็นอาหารส�าคญั 

ของมนุษย์ทั่วโลก หญ้าและพืชตระกูลถั่วมนุษย์ได้น�ามาท�าเป็นอาหารสัตว์ ซ่ึึ่งสัตว์เหล่านี้ก็จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ 

นอกจากนีม้กีารแปรรปูเป็นแอลกอฮอล์เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลงังานอกีด้วย ความรูเ้รือ่งการผลติธญัพชืและพชือาหารสตัว์จงึต้อง

มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต

อย่างมีประสิทธิภาพ
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6. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการจััดการการผลติพัชืไร่อตุสาหกรรม  รหสั 90003 การผลติพชืไร่อตุสาหกรรมเน้น 

การผลติเชงิการค้า ต้องมกีารจดัการกระบวนการผลติทีเ่หมาะสม ตัง้แต่การเลอืกพืน้ทีป่ลกู การวางแผนการปลกู การดแูล 

รกัษาการปฏบิติัระหว่างการปลกู การเกบ็เกีย่ว และการปฏบัิตหิลงัการเกบ็เกีย่ว การแปรรปูเบ้ืองต้น ตลอดจนถึงการจดัการ 

การตลาดของการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการการผลิตพืชไร่

อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

7. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุุรกิจั รหัส 90004 การผลิตไม้ดอก 

ไม้ประดบัเชิงธุรกิจ  ต้องศึกษาปจัจัยท่ีมีผลต่อธุรกิจ สถานการณก์ารตลาด สถานการณก์ารผลติในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

รวมถึงความรู้พ้ืนฐานในการท�าธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ และส่ิงส�าคัญคือ รู้จักกระบวนการจัดการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้เหมาะสมกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมในการประกอบ

ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

8. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ผลเชิงธุุรกิจั รหัส 90005 การผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพต้องเข้าใจการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อตัดสินใจผลิตไม้ผล โดยวิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาด  ศักยภาพทาง 

การผลติ ศกัยภาพทางเทคโนโลย ีศกัยภาพทางบคุคล ศกัยภาพทางการเงนิและปัจจยัเสรมิ และสามารถน�าความรูค้วามสามารถ 

ไปใช้ในการจัดการการผลิตไม้ผลให้เหมาะสมกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ

9. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตผักเชิงธุุรกิจั  รหัส 90006  การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจควร 

ศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัองค์ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการการผลติผกัท่ีมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้ทันกบัการเปลีย่นแปลง

ของสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตผัก สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อม และสามารถน�าความรู้ทางด้านการจัดการการผลิตผักไปวางแผนและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า

10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารธุุรกิจัสหกรณ์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90007  หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2565 

  มุ่งให้การศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชนบนพ้ืนฐานของอุดมการณ์ หลักการ และ 

วิธีการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน โดยระบบการศึกษาทางไกล

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มีวัตถุุประสงค์์ ดังน้ี

1. เพ่ือผลิตบัณฑิิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์และธุรกิจชุมชน ธุรกิจ

การเกษตรและการประกอบการ การจัดการการผลิตพืชและสัตว์ รวมท้ังการจัดการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม 

ท้ังในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบการศึกษาทางไกล

2. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตร สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และ 

สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติ

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกร ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ด้านเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ 

ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ผู้ที�ส�าเรจ็ัการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จะสามารถประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ท�าการเกษตร 

ประกอบธุรกิจการเกษตร รวมทั้งท�างานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งท�างานใน

หน่วยงานภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น ท�างานในบริษัทประกอบธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์ หรือจัดการทรัพยากร

ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ธนาคาร มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพั

ฒ
นาการเกษตร (90164)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบณั์ฑิต

วิิชาเอกส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร  รหัส 90164 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

ชื�อปริญญา ชื�อย่อ
เกษตรศาสตรบัณฑิิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) กษ.บ. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Extension B.Ag. (Agricultural Extension and
and Development) Development)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส 90

วิชาเอกส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร

รหัส 90164

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

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แลัะต้องเป็นผูู้้ท่ี่�ม่่ประสูบการณ์์ 

  ในการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็นผูู้้นำาสัูงคม่ 

 อย่างหนึ�งอย่างใดม่าแล้ัวิไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หรือม่่อายุไม่่น้อยกว่ิา  

 25 ปีบริบูรณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม่

 ม่สูธ.31 ในหน้า 527 แลัะสู่งม่าพร้อม่หลัักฐานประกอบการ 

 สูมั่ครเพื�อใช้ีประกอบการพิจารณ์ารับเข้้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 

 เทียบเท่า หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

 เทียบเท่า หรือ

6. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือ 

 เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง

นักศึกษาท่ี่�ศึกษาในโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สูำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572 

ม่หาวิิที่ยาลััยจะโอนนักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่่โดยอัตโนมั่ติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 356-366

สูมั่ครภาคต้น    ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 433-434 

สูมั่ครภาคปลัาย   ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 444-445
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

วิิชาเอกส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร  รหัส 90164 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

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

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 20 ชุีดวิิชีา (120 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง)

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

	 -		บัังคัับั			1			ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

 -		และเลือก			4			ชุุดวิิชุา	โดยเลือกเรีียนตามกลุ�มวิิชุา	กลุ�มวิิชุาละ	1	ชุุดวิิชุา	ต�อไปนี�

	 กลุ�มวิิชุาภาษา 

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

    10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

 กลุ�มวิิชุาสัังคัมศาสัตร์ี

 10131 สังคมมนุษย์  10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัตร์ี

 10103 ทักษะชีวิต  10121 อารยธรรมมนุษย์  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน

 กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัตร์ีและคัณิิตศาสัตร์ี

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพั

ฒ
นาการเกษตร (90164)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			12			ชุุดวิิชุา

 91109 หลักการส่งเสริมและ 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  91420 การวิจัยการส่งเสริมและ

   พัฒนาการเกษตร   เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน   พัฒนาการเกษตร

 91110 สารสนเทศและส่ือ 91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิต  91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและ

   เพ่ือการส่งเสริมและ  และผลผลิตทางการเกษตร   พัฒนาการเกษตร(1)

   พัฒนาการเกษตร  91369 นวัตกรรมการเกษตร  91470 ภูมิปัญญา การจัดการและ

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  เพ่ือการส่งเสริมและ   การถ่ายทอดความรู้ใน

 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม   พัฒนาการเกษตร  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

   และพัฒนาการเกษตร  91419 การบริหารจัดการทุน  91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย

     เพ่ือการส่งเสริมและ   ทางการเกษตร

     พัฒนาการเกษตร

 -		และเลือก			2			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 90201 การจัดการฟาร์ม  91465 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ

 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย  91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ   การเกษตรและการเป็น

 91464  พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์   และเศรษฐกิจ   ผู้ประกอบการ

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็ือปร็ะเภทีวิช�อื�นทีี�เกี�ยวข้้อง

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

 -		บัังคัับั			3			ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธรรมมนุษย์  10131 สังคมมนุษย์  10151 ไทยศึกษา

 -		และเลือก			1			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

   10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 -	 บัังคัับั			9			ชุุดวิิชุา

 91109 หลักการส่งเสริมและ 91419 การบริหารจัดการทุน  91470 ภูมิปัญญา การจัดการและ

   พัฒนาการเกษตร   เพ่ือการส่งเสริมและ   การถ่ายทอดความรู้ใน

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร   พัฒนาการเกษตร   การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91351  หลักการบริหารการส่งเสริม  91420 การวิจัยการส่งเสริมและ 91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย

   และพัฒนาการเกษตร   พัฒนาการเกษตร   ทางการเกษตร

 91369 นวัตกรรมการเกษตร 91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม

   เพ่ือการส่งเสริมและ   และพัฒนาการเกษตร(1)

   พัฒนาการเกษตร

 -		และเลือก			1			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 91110 สารสนเทศและส่ือเพ่ือ 91464 พืชสวนประดับในการจัด  91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ

  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  ภูมิทัศน์  และเศรษฐกิจ

 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 91465 การจัดการการท่องเท่ียว  94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ

  เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน   เชิงเกษตร   การเกษตรและการเป็น

      ผู้ประกอบการ

หมายเหตุ  * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพั

ฒ
นาการเกษตร (90164)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	หร็ือเทีียบเที่�ทีี�มิใช่ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 16 ชุีดวิิชีา (96 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

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

	 -	 บัังคัับั			3			ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

 -		และเลือก			1			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

   10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

หมายเหตุ  * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			10			ชุุดวิิชุา

 91109 หลักการส่งเสริมและ  91369 นวัตกรรมการเกษตร  91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและ

   พัฒนาการเกษตร  เพ่ือการส่งเสริมและ   พัฒนาการเกษตร(1)

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  พัฒนาการเกษตร  91470 ภูมิปัญญา การจัดการและ

 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม  91419 การบริหารจัดการทุน   การถ่ายทอดความรู้ใน

   และพัฒนาการเกษตร   เพ่ือการส่งเสริมและ  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิต  พัฒนาการเกษตร  91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และ

   และผลผลิตทางการเกษตร  91420 การวิจัยการส่งเสริมและ   เครือข่ายทางการเกษตร

     พัฒนาการเกษตร

 -		และเลือก			1			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 90201 การจัดการฟาร์ม  91353 การส่งเสริมและ  91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ

 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย   พัฒนาการเกษตร   และเศรษฐกิจ

 91110 สารสนเทศและส่ือ  เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน  94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ

   เพ่ือการส่งเสริมและ  91464 พืชสวนประดับในการจัด  ธุรกิจการเกษตรและ

   พัฒนาการเกษตร   ภูมิทัศน์  การเป็นผู้ประกอบการ

    91465  การจัดการการท่องเท่ียว

     เชิงเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพั

ฒ
นาการเกษตร (90164)

4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ืออนุปร็ิญญ�	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็ือปร็ะเภทีวิช�อื�นทีี�เกี�ยวข้้องกับ	

	 เกษตร็กร็ร็ม

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชีุดวิิชีา (60 หนว่ิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลัือกเสูร่ 1 ชีุดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

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

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			9			ชุุดวิิชุา

 91109 หลักการส่งเสริมและ  91419 การบริหารจัดการทุน  91470 ภูมิปัญญา การจัดการและ

   พัฒนาการเกษตร   เพ่ือการส่งเสริมและ   การถ่ายทอดความรู้ใน

 91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร   พัฒนาการเกษตร   การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม  91420 การวิจัยการส่งเสริมและ  91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย

   และพัฒนาการเกษตร   พัฒนาการเกษตร   ทางการเกษตร

 91369 นวัตกรรมการเกษตร  91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม

   เพ่ือการส่งเสริมและ   และพัฒนาการเกษตร(1)

   พัฒนาการเกษตร

 -		และเลือก			1			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 91110 สารสนเทศและส่ือเพ่ือการส่งเสริม 91464 พืชสวนประดับในการจัด 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ

   และพัฒนาการเกษตร   ภูมิทัศน์   และเศรษฐกิจ

 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 91465 การจัดการการท่องเท่ียว  94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ

   เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน   เชิงเกษตร   การเกษตรและการเป็น

       ผู้ประกอบการ

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ืออนุปร็ิญญ�	หร็ือเทีียบเที่�ทีี�มิใช่ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพั

ฒ
นาการเกษตร (90164)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			10			ชุุดวิิชุา

 91109 หลักการส่งเสริมและ  91369 นวัตกรรมการเกษตร  91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและ

   พัฒนาการเกษตร   เพ่ือการส่งเสริมและ   พัฒนาการเกษตร(1)

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร   พัฒนาการเกษตร  91470 ภูมิปัญญา การจัดการและ

 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม  91419 การบริหารจัดการทุน   การถ่ายทอดความรู้ใน

   และพัฒนาการเกษตร   เพ่ือการส่งเสริมและ   การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิต   พัฒนาการเกษตร 91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และ

   และผลผลิตทางการเกษตร 91420  การวิจัยการส่งเสริมและ  เครือข่ายทางการเกษตร

     พัฒนาการเกษตร 

 -		และเลือก			1			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 90201 การจัดการฟาร์ม  91353 การส่งเสริมและ  91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ

 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย   พัฒนาการเกษตร   และเศรษฐกิจ

 91110 สารสนเทศและส่ือ  เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน  94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ

   เพ่ือการส่งเสริมและ  91464 พืชสวนประดับในการจัด  ธุรกิจการเกษตรและ

   พัฒนาการเกษตร  ภูมิทัศน์   การเป็นผู้ประกอบการ

    91465 การจัดการการท่องเท่ียว

     เชิงเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน



364 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สา
ขา

วิช
าเ

กษ
ตร

ศา
สต

ร์แ
ละ

สห
กร

ณ
์ (

90
)

วิช
าเ

อก
ส่ง

เส
ริม

แล
ะพ

ัฒ
นา

กา
รเ

กษ
ตร

 (
90

16
4)

6.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็ือสำ�ข้�วิช�อื�นทีี�เกี�ยวข้้องกับก�ร็เกษตร็

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

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

 10151  ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			9			ชุุดวิิชุา

 91109 หลักการส่งเสริมและ  91419 การบริหารจัดการทุน  91470 ภูมิปัญญา การจัดการและ

   พัฒนาการเกษตร   เพ่ือการส่งเสริมและ   การถ่ายทอดความรู้ใน

 91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร   พัฒนาการเกษตร   การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม  91420 การวิจัยการส่งเสริมและ  91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย

   และพัฒนาการเกษตร   พัฒนาการเกษตร   ทางการเกษตร

 91369 นวัตกรรมการเกษตร  91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม

   เพ่ือการส่งเสริมและ   และพัฒนาการเกษตร(1)

   พัฒนาการเกษตร

 -		และเลือก			1			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 91110 สารสนเทศและส่ือเพ่ือการ 91464 พืชสวนประดับในการจัด 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ

   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   ภูมิทัศน์   และเศรษฐกิจ

 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 91465 การจัดการการท่องเท่ียว  94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ

   เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน   เชิงเกษตร   การเกษตรและการเป็น

       ผู้ประกอบการ

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพั

ฒ
นาการเกษตร (90164)

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

7.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ทีี�มิใช่ที�งก�ร็เกษตร็

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลัือกเสูร่ 1 ชีุดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

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

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			10			ชุุดวิิชุา

 91109 หลักการส่งเสริมและ  91369 นวัตกรรมการเกษตร  91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและ

   พัฒนาการเกษตร  เพ่ือการส่งเสริมและ   พัฒนาการเกษตร(1)

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร   พัฒนาการเกษตร  91470 ภูมิปัญญา การจัดการและ

 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม  91419 การบริหารจัดการทุน  การถ่ายทอดความรู้ใน

   และพัฒนาการเกษตร   เพ่ือการส่งเสริมและ  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิต   พัฒนาการเกษตร  91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และ

   และผลผลิตทางการเกษตร  91420 การวิจัยการส่งเสริมและ   เครือข่ายทางการเกษตร

     พัฒนาการเกษตร

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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 -		และเลือก			1			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 90201 การจัดการฟาร์ม  91353 การส่งเสริมและ  91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ

 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย   พัฒนาการเกษตร   และเศรษฐกิจ

 91110 สารสนเทศและส่ือ  เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน  94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ

   เพ่ือการส่งเสริมและ  91464 พืชสวนประดับในการจัด  ธุรกิจการเกษตรและ

   พัฒนาการเกษตร  ภูมิทัศน์   การเป็นผู้ประกอบการ

    91465 การจัดการการท่องเท่ียว

     เชิงเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตพ

ืช (90514)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบณั์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565  

วิิชาเอกการจััดการการผลิตพืัช  รหัส 90514

ชื�อปริญญา ชื�อย่อ
เกษตรศาสตรบัณฑิิต (การจัดการการเกษตร) กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural  
Management)

B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาการจััดการการเกษตร

วิชาเอกการจััดการการผลิตพัืช 

รหัส 90514

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

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แลัะต้องเป็นผูู้้ท่ี่�ม่่ประสูบการณ์์ 

 ในการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็นผูู้้นำาสัูงคม่ 

 อย่างหนึ�งอย่างใดม่าแล้ัวิไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หรือม่่อายุไม่่น้อยกว่ิา  

 25 ปีบริบูรณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม่  

 ม่สูธ.31 ในหน้า 527 แลัะสู่งม่าพร้อม่หลัักฐานประกอบการสูมั่คร 

 เพื�อใช้ีประกอบการพิจารณ์ารับเข้้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ทุกสาขาวิชา หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

 เทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือ 

 เทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย 

 รับรอง  

นักศึกษาท่ี่�ศึกษาในโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สูำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572 

ม่หาวิิที่ยาลััยจะโอนนักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่่โดยอัตโนมั่ติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 368-375

สูมั่ครภาคต้น    ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 435

สูมั่ครภาคปลัาย   ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 445-446
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

วิิชาเอกการจััดการการผลิตพืัช  รหัส 90514  

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

โค์รงสร้างหลักสูตร

ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลัือกเสูร่ 1 ชีุดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง)

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

 -		บัังคัับั			1			ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา 

 -		และเลือก			4			ชุุดวิิชุา	โดยเลือกเรีียนตามกลุ�มวิิชุา	กลุ�มวิิชุาละ	1	ชุุดวิิชุา	ต�อไปนี�

	 กลุ�มวิิชุาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

      10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

 กลุ�มวิิชุาสัังคัมศาสัตร์ี

 10131 สังคมมนุษย์  10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัตร์ี

 10103 ทักษะชีวิต  10121 อารยธรรมมนุษย์  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน

 กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัตร์ีและคัณิิตศาสัตร์ี

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

 วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 90201 การจัดการฟาร์ม 90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตพ

ืช (90514)

วิิชุาเฉพาะด้าน			13			ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั			10			ชุุดวิิชุา

90307 การผลิตพืช 93335 วิทยาศาสตร์เพ่ือการผลิตพืช 93442 ประสบการณ์วิชาชีพ

90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย 93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืช การจัดการการผลิตพืช(2)

93256 การฝึึกปฏิบัติเสริมทักษะ และการขยายพันธ์ุพืช  93454  สารสนเทศเพ่ือการผลิตพืช

การผลิตพืช(1)  93353 นวัตกรรมและการจัดการ และเกษตรอัจฉริยะ

93257 การจัดการสุขภาพพืช ผลผลิตพืช 93455 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ

การผลิตพืช(1)

- และเลือก			3			ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�	โดยไม�จำาเป็นต้องเลือกจากกลุ�มวิิชุาเดียวิกัน

กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

91427 การป่าไม้ชุมชน  93457 การจัดการการผลิต 93468 การจัดการการผลิตผัก

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์  พืชไร่อุตสาหกรรม เชิงธุรกิจ

93456 การจัดการการผลิตธัญพืช  93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก 93470 การจัดภูมิทัศน์เชิงธุรกิจ

และพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ ไม้ประดับเชิงธุรกิจ  93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

93467 การจัดการการผลิตไม้ผล 93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ

เชิงธุรกิจ และโรงงานผลิตพืช

กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี 

94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ 94462 ธุรกิจการเกษตร 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตร

 ธุรกิจการเกษตรและ  ระหว่างประเทศ  และการประกอบการ

การเป็นผู้ประกอบการ 94464  การจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ 
(2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ที�งก�ร็เกษตร็	

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			6			ชุุดวิิชุา

 93335 วิทยาศาสตร์เพ่ือการผลิตพืช  93353 นวัตกรรมและการจัดการ  93454 สารสนเทศเพ่ือการผลิตพืช

 93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและ  ผลผลิตพืช  และเกษตรอัจฉริยะ

   การขยายพันธ์ุพืช  93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 93455 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ

     การผลิตพืช(2)   การผลิตพืช(1) 

	 -		และเลือก			4			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�	โดยไม�จำาเป็นต้องเลือกจากกลุ�มวิิชุาเดียวิกัน 

 กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ 

 91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ 

 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตพ

ืช (90514)

กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม 

91427 การป่าไม้ชุมชน  93457 การจัดการการผลิต 93468 การจัดการการผลิตผัก

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์  พืชไร่อุตสาหกรรม  เชิงธุรกิจ

93456  การจัดการการผลิตธัญพืช  93458  การจัดการการผลิตไม้ดอก 93470 การจัดภูมิทัศน์เชิงธุรกิจ

และพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ ไม้ประดับเชิงธุรกิจ 93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

93467 การจัดการการผลิตไม้ผล 93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ

เชิงธุรกิจ และโรงงานผลิตพืช

กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ 94462 ธุรกิจการเกษตร 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตร

 ธุรกิจการเกษตรและ ระหว่างประเทศ  และการประกอบการ

การเป็นผู้ประกอบการ 94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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3.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�	ปวสำ.	หร็อืเทียีบเท่ี�ทีี�มิใชป่ร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็อือนปุร็ญิญ�หรื็อเทียีบเท่ี�ทีี�มิใช่ที�งก�ร็เกษตร็ 

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม  93257 การจัดการสุขภาพพืช  93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 90307 การผลิตพืช 93335 วิทยาศาสตร์เพ่ือการผลิตพืช   การผลิตพืช(2)

 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย  93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและ  93454 สารสนเทศเพ่ือการผลิตพืช

 93256 การฝึึกปฏิบัติเสริมทักษะ   การขยายพันธ์ุพืช  และเกษตรอัจฉริยะ

   การผลิตพืช(1)  93353 นวัตกรรมและการจัดการ  93455 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ

     ผลผลิตพืช   การผลิตพืช(1) 

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ

            (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตพ

ืช (90514)

4. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ที�งก�ร็เกษตร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร

ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

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

10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

- บัังคัับั			6			ชุุดวิิชุา

93335 วิทยาศาสตร์เพ่ือการผลิตพืช  93353 นวัตกรรมและการจัดการ 93454 สารสนเทศเพ่ือการผลิตพืช

93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและ   ผลผลิตพืช และเกษตรอัจฉริยะ

การขยายพันธ์ุพืช 93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ  93455 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ

การผลิตพืช(2)   การผลิตพืช(1) 

- และเลือก		4		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�	โดยไม�จำาเป็นต้องเลือกจากกลุ�มวิิชุาเดียวิกัน

กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

91427 การป่าไม้ชุมชน  93457 การจัดการการผลิต 93468 การจัดการการผลิตผัก

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์  พืชไร่อุตสาหกรรม เชิงธุรกิจ

93456 การจัดการการผลิตธัญพืช  93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก 93470 การจัดภูมิทัศน์เชิงธุรกิจ

และพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ ไม้ประดับเชิงธุรกิจ  93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

93467 การจัดการการผลิตไม้ผล 93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ

เชิงธุรกิจ และโรงงานผลิตพืช

กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ 94462 ธุรกิจการเกษตร 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตร

 ธุรกิจการเกษตรและ  ระหว่างประเทศ  และการประกอบการ

การเป็นผู้ประกอบการ 94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
(2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข้�วิช�อื�น	ๆ	ทีี�มิใช่ที�งก�ร็เกษตร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร

ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			11			ชุุดวิิชุา

 90201 การจัดการฟาร์ม  93257 การจัดการสุขภาพพืช  93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 90307 การผลิตพืช  93335 วิทยาศาสตร์เพ่ือการผลิตพืช   การผลิตพืช(2)

 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย  93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและ  93454 สารสนเทศเพ่ือการผลิตพืช

 93256 การฝึึกปฏิบัติเสริมทักษะ   การขยายพันธ์ุพืช  และเกษตรอัจฉริยะ

   การผลิตพืช(1)  93353 นวัตกรรมและการจัดการ 93455 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ

     ผลผลิตพืช   การผลิตพืช(1)

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ

            (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตพ

ืช (90514)

- และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�

กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

91427 การป่าไม้ชุมชน  93457 การจัดการการผลิต 93468 การจัดการการผลิตผัก

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์  พืชไร่อุตสาหกรรม เชิงธุรกิจ

93456 การจัดการการผลิตธัญพืช  93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก 93470 การจัดภูมิทัศน์เชิงธุรกิจ

และพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ ไม้ประดับเชิงธุรกิจ  93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

93467 การจัดการการผลิตไม้ผล 93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ

เชิงธุรกิจ และโรงงานผลิตพืช

กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ 94462 ธุรกิจการเกษตร 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตร

 ธุรกิจการเกษตรและ  ระหว่างประเทศ  และการประกอบการ

การเป็นผู้ประกอบการ 94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา



376 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สา
ขา

วิช
าเ

กษ
ตร

ศา
สต

ร์แ
ละ

สห
กร

ณ
์ (

90
)

วิช
าเ

อก
กา

รจ
ัดก

าร
กา

รผ
ลิต

สัต
ว์ 

(9
05

24
)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565  

วิิชาเอกการจััดการการผลิตสัตว์ิ  รหัส 90524  

ชื�อปริญญา ชื�อย่อ
เกษตรศาสตรบัณฑิิต (การจัดการการเกษตร) กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Managment) B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาการจััดการการเกษตร

วิชาเอกการจััดการการผลิตสัตว์

รหัส 90524

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

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แลัะต้องเป็นผูู้้ท่ี่�ม่่ประสูบการณ์์ 

 ในการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็นผูู้้นำาสัูงคม่ 

 อย่างหนึ�งอย่างใดม่าแล้ัวิไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หรือม่่อายุไม่่น้อยกว่ิา  

 25 ปีบริบูรณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม่

 ม่สูธ.31 ในหน้า 527 แลัะสู่งม่าพร้อม่หลัักฐานประกอบการสูมั่คร 

 เพื�อใช้ีประกอบการพิจารณ์ารับเข้้าศึกษา หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ทุกสาขาวิชา หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 ทุกสาขาวิชา หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือ 

 เทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย 

 รับรอง

นักศึกษาท่ี่�ศึกษาในโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สูำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572 

ม่หาวิิที่ยาลััยจะโอนนักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่่โดยอัตโนมั่ติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 377-383 

สูมั่ครภาคต้น    ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 436

สูมั่ครภาคปลัาย   ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 446-447
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

วิิชาเอกการจััดการการผลิตสัตว์ิ  รหัส 90524    

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

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง - 4 ปี)

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

 -		บัังคัับั			1			ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

 -		และเลือก			4			ชุุดวิิชุา	โดยเลือกเรีียนตามกลุ�มวิิชุา	กลุ�มวิิชุาละ	1	ชุุดวิิชุา	ต�อไปนี�

 กลุ�มวิิชุาภาษา 

     10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

    10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

 กลุ�มวิิชุาสัังคัมศาสัตร์ี

 10131 สังคมมนุษย์                         10152  ไทยกับสังคมโลก

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัตร์ี

 10103  ทักษะชีวิต                             10121  อารยธรรมมนุษย์        10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ย

 กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัตร์ีและคัณิิตศาสัตร์ี

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

 -		วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 90201  การจัดการฟาร์ม  90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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- วิิชุาเฉพาะด้าน		13		ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั		10		ชุุดวิิชุา

90305 การผลิตสัตว์ 93448 ประสบการณ์วิชาชีพ 93462 การจัดการการผลิตสุกร

93345 การปรับปรุงพันธ์ุและ การจัดการการผลิตสัตว์(2) และสัตว์ปีก

การสืบพันธ์ุสัตว์ 93460 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ  93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ การผลิตสัตว์(1) 93469  การวิจัยทางการจัดการ

93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์ 93461 การจัดการผลผลิตและ การผลิตสัตว์

การตลาดสินค้าปศุสัตว์

- และเลือก			3			ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�	โดยไม�จำาเป็นต้องเลือกจากกลุ�มวิิชุาเดียวิกัน

กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

91109 หลักการส่งเสริมและ 91470 ภูมิปัญญา การจัดการและ 91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และ

 พัฒนาการเกษตร การถ่ายทอดความรู้ในการ เครือข่ายทางการเกษตร

91110 สารสนเทศและส่ือเพ่ือการส่งเสริม  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 และพัฒนาการเกษตร

กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช 93465 การจัดการเพาะเล้ียงสัตว์น�้า

และเศรษฐกิจ และพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ 93466 เทคโนโลยีในการจัดการ

การผลิตสัตว์

กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ 94330 การจัดการการปฏิบัติการ 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตร

 ธุรกิจการเกษตรและ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และการประกอบการ

การเป็นผู้ประกอบการ 94464  การจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่  1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 

 และ ชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง มาก่อน
(2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

2. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ที�งก�ร็เกษตร็

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

93345 การปรับปรุงพันธ์ุและ 93460 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

การสืบพันธ์ุสัตว์ การผลิตสัตว์(1)  93466 เทคโนโลยีในการจัดการ

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 93461 การจัดการผลผลิตและ การผลิตสัตว์

93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์ การตลาดสินค้าปศุสัตว์ 93469 การวิจัยทางการจัดการ

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ  93462 การจัดการการผลิตสุกร การผลิตสัตว์

 การผลิตสัตว์(2)   และสัตว์ปีก 

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่  1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

 และ ชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง มาก่อน
(2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน



380 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

3. สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�	ปวสำ.	หรื็อเทียีบเท่ี�ทีี�มิใชป่ร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็อือนุปริ็ญญ�หร็อืเทียีบเท่ี�ทีี�มใิช่ที�งก�ร็เกษตร็

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

90305 การผลิตสัตว์  93460 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ  93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

93345 การปรับปรุงพันธ์ุและ การผลิตสัตว์(1)  93466 เทคโนโลยีในการจัดการ

 การสืบพันธ์ุสัตว์ 93461 การจัดการผลผลิตและ การผลิตสัตว์ 

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ การตลาดสินค้าปศุสัตว์  93469 การวิจัยทางการจัดการ 

93355 สุขศาสตร์และการป้องกัน  93462 การจัดการการผลิตสุกร การผลิตสัตว์

 โรคสัตว์ และสัตว์ปีก

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 

การผลิตสัตว์(2) 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

 และ ชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง มาก่อน
(2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน



381ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่  1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

4. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเท่ี�ที�งก�ร็เกษตร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร

ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

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

10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

93345 การปรับปรุงพันธ์ุและ 93460 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

การสืบพันธ์ุสัตว์ การผลิตสัตว์(1)  93466 เทคโนโลยีในการจัดการ

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 93461 การจัดการผลผลิตและ การผลิตสัตว์

93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์ การตลาดสินค้าปศุสัตว์ 93469 การวิจัยทางการจัดการ

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ  93462 การจัดการการผลิตสุกร การผลิตสัตว์

การผลิตสัตว์(2) และสัตว์ปีก

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

 และ ชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง มาก่อน
(2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่  1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรืผอองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

5. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข้�วิช�อื�น	ๆ	ทีี�มิใช่ที�งก�ร็เกษตร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร

ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

10151 ไทยศึกษา
ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

90305 การผลิตสัตว์  93460 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ  93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง
93345 การปรับปรุงพันธ์ุและ การผลิตสัตว์(1)  93465 การจัดการเพาะเล้ียงสัตว์น�้า

 การสืบพันธ์ุสัตว์   93461 การจัดการผลผลิตและ 93466 เทคโนโลยีในการจัดการ
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ การตลาดสินค้าปศุสัตว์  การผลิตสัตว์
93355 สุขศาสตร์และการป้องกัน 93462 การจัดการการผลิตสุกร 93469 การวิจัยทางการจัดการ

 โรคสัตว์ และสัตว์ปีก  การผลิตสัตว์
93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

การผลิตสัตว์(2)

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

 และ ชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง มาก่อน
(2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่  1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565  

วิิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวิดล้อม  รหัส 90534  

ชื�อปริญญา ชื�อย่อ
เกษตรศาสตรบัณฑิิต (การจัดการการเกษตร) กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management) B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาการจััดการการเกษตร

วิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้

และสิ�งแวดล้อม

รหัส 90534

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

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แลัะต้องเป็นผูู้้ท่ี่�ม่่ประสูบการณ์์ 

 ในการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็นผูู้้นำาสัูงคม่ 

 อย่างหนึ�งอย่างใดม่าแล้ัวิไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หรือม่่อายุไม่่น้อยกว่ิา  

 25 ปีบริบูรณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม่

 ม่สูธ.31 ในหน้า 527 แลัะสู่งม่าพร้อม่หลัักฐานประกอบการสูมั่คร 

 เพื�อใช้ีประกอบการพิจารณ์ารับเข้้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ทุกสาขาวิชา  หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรืออนุปริญญา 

 ทางวนศาสตร์หรือเทียบเท่า  หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทาง 

 เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ี่�มิ่ใช่ี

 ทางด้านวนศาสตร์  หรือ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 386-397

สูมั่ครภาคต้น  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 437-438

สูมั่ครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 447-449
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาการจััดการการเกษตร

วิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้

และสิ�งแวดล้อม

รหัส 90534

(ต่อ)

6. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 ท่ี่�มิ่ใช่ีประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าใน 

 สาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ี่�มิ่ใช่ีทางการเกษตร หรือ

7. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวนศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือ

8. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางเกษตรศาสตร์หรือเทียบเท่าทางด้าน

 การเกษตรกรรม หรือ

9. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านอ่ืน ๆ ท่ี่�มิ่ใช่ีทางด้านการป่าไม้และ

 การเกษตร

นักศึกษาท่ี่�ศึกษาในโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สูำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572 

ม่หาวิิที่ยาลััยจะโอนนักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่่โดยอัตโนมั่ติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 386-397

สูมั่ครภาคต้น  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 437-438

สูมั่ครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 447-449
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

วิิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวิดล้อม  รหัส 90534

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

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง - 4 ปี)

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

 -		บัังคัับั			1			ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

 -		และเลือก			4			ชุุดวิิชุา	โดยเลือกเรีียนตามกลุ�มวิิชุา	กลุ�มวิิชุาละ	1	ชุุดวิิชุา	ต�อไปนี�

 กลุ�มวิิชุาภาษา 

     10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

    10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

 กลุ�มวิิชุาสัังคัมศาสัตร์ี

 10131 สังคมมนุษย์                         10152  ไทยกับสังคมโลก

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัตร์ี

 10103  ทักษะชีวิต                             10121  อารยธรรมมนุษย์        10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน

 กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัตร์ีและคัณิิตศาสัตร์ี

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

 -		วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 90201 การจัดการฟาร์ม 90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

- วิิชุาเฉพาะด้าน		13		ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั		10		ชุุดวิิชุา

91202 ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1) 91366 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

91357 พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม  เชิงเศรษฐกิจ(1) เพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าไม้

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  91427 การป่าไม้ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

91364 การจัดการลุ่มน�้า 91428 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากร 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

91365 การจัดการส่ิงแวดล้อม   ป่าไม้และส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม(2) 

- และเลือก			3			ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�	โดยไม�จำาเป็นต้องเลือกจากกลุ�มวิิชุาเดียวิกัน

กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

91109 หลักการส่งเสริมและ 91465 การจัดการการท่องเท่ียว 92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

 พัฒนาการเกษตร เชิงเกษตร   กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ 92311 การจัดการสหกรณ์และ

91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การสหกรณ์และธุรกิจชุมชน  ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์

เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน

สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

54127 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและ 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย 93461 การจัดการผลผลิตและ

 อนามัยส่ิงแวดล้อม 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้ การตลาดสินค้าปศุสัตว์

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร เพ่ือส่ิงแวดล้อม  93462 การจัดการการผลิตสุกร

ทรัพยากรธรรมชาติ 91326 วนศาสตร์เกษตร และสัตว์ปีก

 และส่ิงแวดล้อม 93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืช 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

90305 การผลิตสัตว์  และการขยายพันธ์ุพืช 93467  การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

90307 การผลิตพืช 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ 94431 การจัดการการตลาด 94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

 ธุรกิจการเกษตรและ สินค้าเกษตร โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

การเป็นผู้ประกอบการ 94463  การบัญชีและการเงินในธุรกิจ 94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

การเกษตร และการจัดการความเส่ียงใน 

 ธุรกิจการเกษตร(1)

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
(2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ก�ร็ป่�ไม้	หร็ืออนุปร็ิญญ�ที�งวนศึ�สำตร็์หร็ือเทีียบเที่�

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			8			ชุุดวิิชุา

 91202 ระบบนิเวศป่าไม้และ  91366 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

   การจัดการ(1)  เชิงเศรษฐกิจ(1)   เพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 91364 การจัดการลุ่มน�้า 91427 การป่าไม้ชุมชน   และส่ิงแวดล้อม

 91365 การจัดการส่ิงแวดล้อม  91428 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากร  91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

     ป่าไม้และส่ิงแวดล้อม   ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม(2)

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน



389ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

- และเลือก		2		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�	โดยไม�จำาเป็นต้องเลือกจากกลุ�มวิิชุาเดียวิกัน

กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

91109 หลักการส่งเสริมและ 91465 การจัดการการท่องเท่ียว 92311 การจัดการสหกรณ์และ

 พัฒนาการเกษตร  เชิงเกษตร  ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน

91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การสหกรณ์และธุรกิจชุมชน สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน  92117  สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

54127 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและ 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้ 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์

 อนามัยส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่ิงแวดล้อม  93461 การจัดการผลผลิตและ

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร 91326 วนศาสตร์เกษตร การตลาดสินค้าปศุสัตว์

ทรัพยากรธรรมชาติ 91357 พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม  93462 การจัดการการผลิตสุกร

 และส่ิงแวดล้อม 91363  การจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ปีก

90305  การผลิตสัตว์  93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืช  93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

90307 การผลิตพืช และการขยายพันธ์ุพืช 93467  การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

90406  การจัดการดิน น�้า และปุ�ย  93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ 94431 การจัดการการตลาด 94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

 ธุรกิจการเกษตรและ สินค้าเกษตร โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

การเป็นผู้ประกอบการ 94463  การบัญชีและการเงินในธุรกิจ 94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

การเกษตร และการจัดการความเส่ียงใน 

 ธุรกิจการเกษตร(1)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
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โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

3. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพชั�นสำูง	 (ปวสำ.)	หร็ือเทีียบเท่ี�ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็ืออนุปริ็ญญ�

หร็ือเทีียบเที่�ที�งเกษตร็ศึ�สำตร็์	เกษตร็กร็ร็ม	หร็ือสำ�ข้�วิช�อื�น	ๆ	ทีี�เกี�ยวข้้องทีี�มิใช่ที�งด้้�นวนศึ�สำตร็์

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

- บัังคัับั			9			ชุุดวิิชุา

91202   ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1)  91366 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ เชิงเศรษฐกิจ(1)  เพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าไม้

91364 การจัดการลุ่มน�้า  91427 การป่าไม้ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

91365 การจัดการส่ิงแวดล้อม  91428 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากร 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 ป่าไม้และส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม(2) 

- และเลือก			1		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี� 

กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

91109 หลักการส่งเสริมและ 92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ 92311 การจัดการสหกรณ์และ

 พัฒนาการเกษตร การสหกรณ์และธุรกิจชุมชน  ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับ 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน

91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
(2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

54127 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและ 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้ 93461 การจัดการผลผลิตและ

 อนามัยส่ิงแวดล้อม  เพ่ือส่ิงแวดล้อม  การตลาดสินค้าปศุสัตว์

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร 91326 วนศาสตร์เกษตร 93462 การจัดการการผลิตสุกร

ทรัพยากรธรรมชาติ 91357 พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม และสัตว์ปีก

 และส่ิงแวดล้อม 93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืช  93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

90305 การผลิตสัตว์  และการขยายพันธ์ุพืช 93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

90307 การผลิตพืช 93354  อาหารและการให้อาหารสัตว์ 93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย

กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ 94431 การจัดการการตลาด 94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

 ธุรกิจการเกษตรและ สินค้าเกษตร โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

การเป็นผู้ประกอบการ 94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจ 94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

การเกษตร และการจัดการความเส่ียงในธุรกิจ

การเกษตร(1)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)
สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี
(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
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4. สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชพีชั�นสำงู	(ปวสำ.)	หร็อืเทียีบเท่ี�ทีี�มใิชป่ร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็อือนุปริ็ญญ�

หร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข้�วิช�อื�น	ๆ	ทีี�มิใช่ที�งก�ร็เกษตร็

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

90201 การจัดการฟาร์ม 91365 การจัดการส่ิงแวดล้อม 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

91202 ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1) 91366 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าไม้

91357 พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม  เชิงเศรษฐกิจ(1) และส่ิงแวดล้อม

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 91427 การป่าไม้ชุมชน  91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

91364 การจัดการลุ่มน�้า  91428 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากร ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม(2)

     ป่าไม้และส่ิงแวดล้อม

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)
สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี
(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
(2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

5. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีที�งวนศึ�สำตร็์หร็ือเทีียบเที่�

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

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

10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

- บัังคัับั			6			ชุุดวิิชุา

91202 ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1)  91428 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากร 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

91366 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  ป่าไม้และส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม(2)

เชิงเศรษฐกิจ(1)  91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

91427 การป่าไม้ชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าไม้

และส่ิงแวดล้อม

- และเลือก		4		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�	โดยไม�จำาเป็นต้องเลือกจากกลุ�มวิิชุาเดียวิกัน

กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

91109 หลักการส่งเสริมและ 91465 การจัดการการท่องเท่ียว 92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

 พัฒนาการเกษตร เชิงเกษตร   กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ  92311 การจัดการสหกรณ์และ

91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การสหกรณ์และธุรกิจชุมชน  ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์

เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน

สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
(2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

54127 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและ 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย 93461 การจัดการผลผลิตและ

 อนามัยส่ิงแวดล้อม  91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้  การตลาดสินค้าปศุสัตว์

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร เพ่ือส่ิงแวดล้อม  93462 การจัดการการผลิตสุกรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 91326 วนศาสตร์เกษตร  สัตว์ปีก

 และส่ิงแวดล้อม 91357 พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

90305 การผลิตสัตว์  93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและ  93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

90307 การผลิตพืช  การขยายพันธ์ุพืช 93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์

กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ  94431 การจัดการการตลาด  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

 ธุรกิจการเกษตรและ  สินค้าเกษตร  โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

การเป็นผู้ประกอบการ  94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจ 94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

การเกษตร และการจัดการความเส่ียงใน 

 ธุรกิจการเกษตร(1)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)
สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี
(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

6. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีที�งเกษตร็ศึ�สำตร็์หร็ือเทีียบเที่�ที�งด้้�นก�ร็เกษตร็กร็ร็ม

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

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

10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

- บัังคัับั			9			ชุุดวิิชุา

91202 ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1) 91366 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ เชิงเศรษฐกิจ(1) เพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าไม้

91364  การจัดการลุ่มน�้า  91427 การป่าไม้ชุมชน  และส่ิงแวดล้อม

91365 การจัดการส่ิงแวดล้อม  91428 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากร  91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 ป่าไม้และส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม(2) 

- และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี� 

กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

91109 หลักการส่งเสริมและ 91465 การจัดการการท่องเท่ียว 92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

 พัฒนาการเกษตร เชิงเกษตร  กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ  92311 การจัดการสหกรณ์และ

91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การสหกรณ์และธุรกิจชุมชน  ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์

เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน

สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

54127 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและ 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้ 93461 การจัดการผลผลิตและ

 อนามัยส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่ิงแวดล้อม  การตลาดสินค้าปศุสัตว์

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร 91326 วนศาสตร์เกษตร 93462 การจัดการการผลิตสุกร

ทรัพยากรธรรมชาติ 91357 พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม และสัตว์ปีก

 และส่ิงแวดล้อม 93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืช  93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

90305 การผลิตสัตว์  และการขยายพันธ์ุพืช 93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

90307 การผลิตพืช  93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
(2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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	 กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ  94431 การจัดการการตลาด  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   ธุรกิจการเกษตรและ  สินค้าเกษตร   โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

   การเป็นผู้ประกอบการ  94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจ  94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

     การเกษตร   และการจัดการความเส่ียงใน 

       ธุรกิจการเกษตร(1)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)
สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี
(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

7.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีด้้�นอื�น	ๆ	ทีี�มิใช่ที�งด้้�นก�ร็ป่�ไม้และก�ร็เกษตร็

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

 10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

90201 การจัดการฟาร์ม  91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  91428 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้

90204 พ้ืนฐานการเกษตร 91364 การจัดการลุ่มน�้า  และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ 91365  การจัดการส่ิงแวดล้อม  91463  ระบบสารสนเทศและการวิจัย

และส่ิงแวดล้อม  91366 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าไม้

91202  ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1) เชิงเศรษฐกิจ(1)  และส่ิงแวดล้อม

91357 พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม  91427 การป่าไม้ชุมชน 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม(2)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)
สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัต หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี
(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ 1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
(2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565  

วิิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและการประกอบการ รหัส 90554

ชื�อปริญญา ชื�อย่อ
เกษตรศาสตรบัณฑิิต (การจัดการการเกษตร) กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management) B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาการจััดการการเกษตร

วิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและ

การประกอบการ

รหัส 90554

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

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แลัะต้องเป็นผูู้้ท่ี่�ม่่ประสูบการณ์์ 

 ในการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็นผูู้้นำาสัูงคม่ 

 อย่างหนึ�งอย่างใดม่าแล้ัวิไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หรือม่่อายุไม่่น้อยกว่ิา  

 25 ปีบริบูรณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม่

 ม่สูธ.31 ในหน้า 527 แลัะสู่งม่าพร้อม่หลัักฐานประกอบการสูมั่คร 

 เพื�อใช้ีประกอบการพิจารณ์ารับเข้้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ทุกสาขาวิชา หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ หรือ

6. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ี่�มิ่ใช่ีทางการเกษตร บริหารธุรกิจ หรือ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 400-409

สูมั่ครภาคต้น  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 439-440

สูมั่ครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 450-451
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาการจััดการการเกษตร

วิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและ

การประกอบการ

รหัส 90554

(ต่อ)

7. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ

8. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ หรือ

9. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ี่�มิ่ใช่ี

 ทางการเกษตร บริหารธุรกิจ

นักศึกษาท่ี่�ศึกษาในโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สูำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572 

ม่หาวิิที่ยาลััยจะโอนนักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่่โดยอัตโนมั่ติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 400-409

สูมั่ครภาคต้น  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 439-440

สูมั่ครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 450-451
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

วิิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและการประกอบการ  รหัส 90554  

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

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง)

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

 -		บัังคัับั			1			ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

 -		และเลือก			4			ชุุดวิิชุา	โดยเลือกเรีียนตามกลุ�มวิิชุา	กลุ�มวิิชุาละ	1	ชุุดวิิชุา	ต�อไปนี� 

 กลุ�มวิิชุาภาษา 

     10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

    10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

 กลุ�มวิิชุาสัังคัมศาสัตร์ี

 10131 สังคมมนุษย์                         10152  ไทยกับสังคมโลก

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัตร์ี

 10103  ทักษะชีวิต                             10121  อารยธรรมมนุษย์        10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน

 กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัตร์ีและคัณิิตศาสัตร์ี

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

 วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 90201 การจัดการฟาร์ม 90204  พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

วิิชุาเฉพาะด้าน			13			ชุุดวิิชุา

- บัังคัับั			10		ชุุดวิิชุา

94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ  94433 ประสบการณ์วิชาชีพ 94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

 ธุรกิจการเกษตรและ  ธุรกิจการเกษตรและ โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

 การเป็นผู้ประกอบการ  การประกอบการ(2)  94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตร

94330 การจัดการการปฏิบัติการ 94462 ธุรกิจการเกษตร และการประกอบการ

และการแปรรูปสินค้าเกษตร ระหว่างประเทศ 94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 94463 การบัญชีและการเงิน และการจัดการความเส่ียงในธุรกิจ

94432 สารสนเทศและการวิจัย   ในธุรกิจการเกษตร การเกษตร(1)

ทางธุรกิจการเกษตร

- และเลือก		3		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�	โดยไม�จำาเป็นต้องเลือกจากกลุ�มวิิชุาเดียวิกัน

กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

91109 หลักการส่งเสริมและ 91465 การจัดการการท่องเท่ียว 92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

 พัฒนาการเกษตร เชิงเกษตร   กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน

การสหกรณ์และธุรกิจชุมชน สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

90307 การผลิตพืช  93456 การจัดการการผลิตธัญพืช 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

91326 วนศาสตร์เกษตร  และพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ 93465 การจัดการเพาะเล้ียงสัตว์น�้า

91357 พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม  93457 การจัดการการผลิต  93466 เทคโนโลยีในการจัดการ

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  พืชไร่อุตสาหกรรม  การผลิตสัตว์

91366 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก 93467 การจัดการการผลิตไม้ผล

เชิงเศรษฐกิจ(1) ไม้ประดับเชิงธุรกิจ เชิงธุรกิจ

91427 การป่าไม้ชุมชน  93461 การจัดการผลผลิตและ 93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ

93256 การฝึึกปฏิบัติเสริมทักษะ การตลาดสินค้าปศุสัตว์  93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

การผลิตพืช(1)  93462 การจัดการการผลิตสุกร

93353 นวัตกรรมและการจัดการ และสัตว์ปีก

ผลผลิตพืช

กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 32452 กลยุทธ์การจัดการ 32493 การจัดการนวัตกรรมและ

และการค้าปลีก ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การจัดการเพ่ือความยัง่ยืน

แห่งการเรียนรู้  60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น

หมายเหตุ 1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
(2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพชั�นสำูง	(ปวสำ.)	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ที�งก�ร็เกษตร็

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

 10121 อารยธรรมมนุษย์  10131 สังคมมนุษย์  10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน	

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ  94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   การเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ  การเกษตรและการประกอบการ(2)   โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

 94330 การจัดการการปฏิบัติการและ  94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและ

   การแปรรูปสินค้าเกษตร  94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจ   การประกอบการ

 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร  การเกษตร  94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจ    และการจัดการความเส่ียงใน 

   การเกษตร     ธุรกิจการเกษตร(1)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพชั�นสำูง	(ปวสำ.)	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ที�งบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง) 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151 ไทยศึกษา

     และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต) 

	 -		วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 90201 การจัดการฟาร์ม  90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

	 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน			8			ชุุดวิิชุา

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ  94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจ  94465  การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและ

   การเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ  การเกษตร   การประกอบการ

 94330 การจัดการการปฏิบัติการและ  94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ 94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

   การแปรรูปสินค้าเกษตร   การเกษตรและการประกอบการ(2)   และการจัดการความเส่ียงใน

 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 94464 การจัดการโลจิสติกส์และ   ธุรกิจการเกษตร(1)

     โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

4. สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพชั�นสำงู	(ปวสำ.)	หร็อือนุปริ็ญญ�หร็อืเทียีบเท่ี�ทีี�มใิช่ที�งก�ร็เกษตร็	บร็หิ�ร็ธุุร็กิจ

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 16 ชุีดวิิชีา (96  หน่วิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

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

 1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง	(ปวิสั.)	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151 ไทยศึกษา

     และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

 2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง	(ปวิสั.)	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางบัริีหารีธุุรีกิจ

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต) 

	 -		วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 90201 การจัดการฟาร์ม  90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

	 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน			10			ชุุดวิิชุา

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ  94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   การเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ  การเกษตรและการประกอบการ(2)   โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

 94330 การจัดการการปฏิบัติการและ  94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ  94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและ

   การแปรรูปสินค้าเกษตร  94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจ   การประกอบการ

 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร   การเกษตร  94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

 94432  สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจ     และการจัดการความเส่ียง 

   การเกษตร    ในธุรกิจการเกษตร(1) 

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ที�งก�ร็เกษตร็

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา 72 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

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

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต) 

	 -	วิิชุาเฉพาะด้าน		

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ  94433 ประสบการณ์วิชาชีพ  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   ธุรกิจการเกษตรและ   ธุรกิจการเกษตรและ   โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

   การเป็นผู้ประกอบการ   การประกอบการ(2)  94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตร

 94330 การจัดการการปฏิบัติการ  94462 ธุรกิจการเกษตร  และการประกอบการ

   และการแปรรูปสินค้าเกษตร   ระหว่างประเทศ  94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 94463 การบัญชีและการเงิน  และการจัดการความเส่ียงในธุรกิจ

 94432 สารสนเทศและการวิจัย   ในธุรกิจการเกษตร   การเกษตร(1)

   ทางธุรกิจการเกษตร

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

6.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ที�งบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

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

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต) 

	 -		วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 90201 การจัดการฟาร์ม  90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)



408 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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	 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน		8		ชุุดวิิชุา

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจ  94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและ

   การเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ การเกษตร   การประกอบการ

 94330 การจัดการการปฏิบัติการและ  94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ 94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

   การแปรรูปสินค้าเกษตร   การเกษตรและการประกอบการ(2)   และการจัดการความเส่ียงใน

 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ   ธุรกิจการเกษตร(1)

     โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

7.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข้�วิช�อื�น	ๆ	ทีี�มิใช่ที�งก�ร็เกษตร็	บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

 10151 ไทยศึกษา

 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน



409ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต) 

	 -		วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 90201 การจัดการฟาร์ม  90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

	 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน		10		ชุุดวิิชุา

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ 94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   การเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ  การเกษตรและการประกอบการ(2)   โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

 94330 การจัดการการปฏิบัติการและ  94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ  94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและ

   การแปรรูปสินค้าเกษตร  94463  การบัญชีและการเงินในธุรกิจ   การประกอบการ

 94431  การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร   การเกษตร  94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจ    และการจัดการความเส่ียงใน 

   การเกษตร    ธุรกิจการเกษตร(1)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน



410 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565410 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรบริหารธุุรกิจับัณ์ฑิต

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90914 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565  

ชื�อปริญญา ชื�อย่อ
บริหารธุรกิจบัณฑิิต (สหกรณ์และธุรกิจชุมชน) บธ.บ. (สหกรณ์และธุรกิจชุมชน)
Bachelor of Business Administration B.B.A. (Co-operatives and Community
(Co-operatives and Community Business) Business)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาสหกรณ์และธุุรกิจัชุมชน

รหัส 90914

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

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 
 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แลัะต้องเป็นผูู้้ท่ี่�ม่่ประสูบการณ์์ 
 ในการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็นผูู้้นำาสัูงคม่ 
 อย่างหนึ�งอย่างใดม่าแล้ัวิไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หรือม่่อายุไม่่น้อยกว่ิา  
 25 ปีบริบูรณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม่
 ม่สูธ.31 ในหน้า 527 แลัะสู่งม่าพร้อม่หลัักฐานประกอบการสูมั่คร 
 เพื�อใช้ีประกอบการพิจารณ์ารับเข้้าศึกษา หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ  
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพาณิชยกรรม การเงิน 
 การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ 
 บริหารธุรกิจ หรือ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 412-418

สูมั่ครภาคต้น  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 440-441

สูมั่ครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 451-452



411ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565 411ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
แขนงวิชาสห

กรณ์
และธุรกิจชุมชน (90914)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาสหกรณ์และธุุรกิจัชุมชน

รหัส 90914

(ต่อ)

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ี่�มิ่ใช่ีสาขาวิชาพาณิชยกรรม การเงิน 
 การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาท่ีไม่่เก่�ยวิข้้อง
 กับบริหารธุรกิจ หรือ

6. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพาณิชยกรรม
 การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
 กับบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 หรือ

7.  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ี่�มิ่ใช่ีสาขาวิชา
 พาณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ 
 สาขาวิชาท่ีไม่่เก่�ยวิข้้องกับบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษา 
 ท่ีสภา มหาวิทยาลัยรับรอง

นักศึกษาท่ี่�ศึกษาในโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สูำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572 

ม่หาวิิที่ยาลััยจะโอนนักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่่โดยอัตโนมั่ติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 412-418

สูมั่ครภาคต้น  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 440-441

สูมั่ครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 451-452
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรบริหารธุุรกิจับัณ์ฑิต

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90914 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

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

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 22 ชุีดวิิชีา (132 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

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

 -		บัังคัับั			1			ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

 -		และเลือก			4			ชุุดวิิชุา	โดยเลือกเรีียนตามกลุ�มวิิชุา	กลุ�มวิิชุาละ	1	ชุุดวิิชุา	ต�อไปนี�

 กลุ�มวิิชุาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

    10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 

 กลุ�มวิิชุาสัังคัมศาสัตร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

	 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัตร์ี

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน

 กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัตร์ีและคัณิิตศาสัตร์ี

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

 -  วิิชุาแกน			6			ชุุดวิิชุา

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   การบัญชีเพ่ือการจัดการ  ด�าเนินงานและหลักการตลาด  เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
แขนงวิชาสห

กรณ์
และธุรกิจชุมชน (90914)

- วิิชุาเฉพาะด้าน			8			ชุุดวิิชุา

92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์ 92223 การจัดการการเงินและ 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัย

และธุรกิจชุมชน การภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์ ทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับ และธุรกิจชุมชน 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 92311 การจัดการสหกรณ์และ บริหารธุรกิจสหกรณ์และ
92220 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจชุมชน(1)

สหกรณ์และธุรกิจชุมชน 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน 

สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 3 ชุีดวิิชีา (18  หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

2. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพชั�นสำูง	 (ปวสำ.)	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข้�วิช�พ�ณิิชยกร็ร็ม

ก�ร็เงิน	ก�ร็บัญชี	เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	หร็ือสำ�ข้�วิช�ทีี�เกี�ยวข้้องกับบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)
ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)
ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)
รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

10121  อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

หมายเหตุ  * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 
(1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)
- วิิชุาแกน			3			ชุุดวิิชุา
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30210  การจัดการการผลิตและ 30211  องค์การและการจัดการ และ 

 ด�าเนินงาน และหลักการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
- วิิชุาเฉพาะด้าน			7			ชุุดวิิชุา

92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์ 92223 การจัดการการเงินและ 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัย

และธุรกิจชุมชน   การภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์ ทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับ และธุรกิจชุมชน 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 92311 การจัดการสหกรณ์และ บริหารธุรกิจสหกรณ์และ
 ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจชุมชน(1)

92320 การจัดการและการด�าเนินงาน 

สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน



415ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565 415ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
แขนงวิชาสห

กรณ์
และธุรกิจชุมชน (90914)

3. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพชั�นสำูง	(ปวสำ.)	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ทีี�มิใช่สำ�ข้�วิช�พ�ณิิชยกร็ร็ม

ก�ร็เงิน	ก�ร็บัญชี	เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	หร็ือสำ�ข้�วิช�ทีี�ไม่เกี�ยวข้้องกับบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

โคุรงสร�างหลักส้ติร

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

 10121  อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

- วิิชุาแกน			4			ชุุดวิิชุา

30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 30211 องค์การและการจัดการ และ

การบัญชีเพ่ือการจัดการ ด�าเนินงาน และหลักการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น

- วิิชุาเฉพาะด้าน			7			ชุุดวิิชุา

92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์ 92223 การจัดการการเงินและ 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัย

และธุรกิจชุมชน   การภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์ ทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับ และธุรกิจชุมชน 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 92311 การจัดการสหกรณ์และ บริหารธุรกิจสหกรณ์และ
 ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจชุมชน(1)

92320 การจัดการและการด�าเนินงาน 

สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน



416 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565416 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยื่นผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

4. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข้�วิช�พ�ณิิชยกร็ร็ม	ก�ร็เงิน	ก�ร็บัญชี	เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

หร็ือสำ�ข้�วิช�ทีี�เกี�ยวข้้องกับบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

โคุรงสร�างหลักส้ติร

ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

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

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

- วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

30210 การจัดการการผลิตและ 30211  องค์การและการจัดการ และ 

 ด�าเนินงาน และหลักการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

- วิิชุาเฉพาะด้าน			8			ชุุดวิิชุา

92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์ 92223 การจัดการการเงินและ 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัย

และธุรกิจชุมชน การภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์ ทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับ และธุรกิจชุมชน 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 92311 การจัดการสหกรณ์และ บริหารธุรกิจสหกรณ์และ
92220 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจชุมชน(1)

สหกรณ์และธุรกิจชุมชน 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน 

สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
(1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน



417ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565 417ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
แขนงวิชาสห

กรณ์
และธุรกิจชุมชน (90914)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

5.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�ปร็ญิญ�ตร็หีร็อืเทียีบเท่ี�ทีี�ไมใ่ช่สำ�ข้�วชิ�พ�ณิชิยกร็ร็ม	ก�ร็เงิน	ก�ร็บญัชี	เศึร็ษฐศึ�สำตร็	์บร็หิ�ร็ธุรุ็กจิ

	 หร็ือสำ�ข้�วิช�ทีี�ไม่เกี�ยวข้้องกับบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

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

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

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

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

 -		วิิชุาแกน			3			ชุุดวิิชุา

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น

   การบัญชีเพ่ือการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด      

 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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- วิิชุาเฉพาะด้าน			8			ชุุดวิิชุา

92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์ 92223 การจัดการการเงินและ 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัย

และธุรกิจชุมชน การภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์ ทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับ และธุรกิจชุมชน 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 92311 การจัดการสหกรณ์และ บริหารธุรกิจสหกรณ์และ
92220 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจชุมชน(1)

สหกรณ์และธุรกิจชุมชน 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน 

สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒ

นีาการเกษตร (90001)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร  รหัส 90001

ชื�อประกาศนียบัตร ชื�อย่อ
ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ป. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Certificate in Agricultural Extension Cert. in Agricultural Extension and
and Development Development

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร

รหัส  90001

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

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามที่ 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่อ่ายุไม่่ตำ�ากว่ิา  25 ปีบริบูรณ์์ 

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 420

สูมั่ครภาคต้น     ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 441

สูมั่ครภาคปลัาย  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 452
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร  รหัส 90001

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ                5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา                     5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา   (30 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			3			ชุุดวิิชุา

   91109 หลักการส่งเสริมและ       91201 ผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และ            91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา  

       พัฒนาการเกษตร           จิตวิทยาในการส่งเสริมและ          และนวัตกรรมเกษตร

                                                                   พัฒนาการเกษตร

	 -	 และเลือก			2			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

  91110 สารสนเทศและส่ือเพ่ือการ    91351 หลักการบริหารการส่งเสริม   91419  การบริหารจัดการทุนเพ่ือการ                

   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร               และพัฒนาการเกษตร                           ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

   91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร        91353  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  91420  การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนา

                                                            เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน          การเกษตร

                                                                                                           91465  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
ประกาศนียบัตรการจัดการการผ ลิตธัญ

พื
ชและ

พื
ชอาห

ารสัตวิ (90002)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตธุัญพัืชและพัืชอาหารสัตวิ์  รหัส 90002

ชื�อประกาศนียบัตร                                                                          ชื�อย่อ
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืช                 ป. การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
และพืชอาหารสัตว์                                             
Certificate in Cereal and Forage Crop                Cert. in Cereal and Forage Crop
Production Management                                 Production Management

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตธุัญพัืช

และพัืชอาหารสัตว์

รหัส  90002

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

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่อ่ายุไม่่ตำ�ากว่ิา  25 ปีบริบูรณ์์ 

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 422

สูมั่ครภาคต้น     ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 442

สูมั่ครภาคปลัาย  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 453



422 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตธุัญพัืชและพัืชอาหารสัตวิ์  รหัส 90002

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ  5 ชีุดวิิชีา (30 หนว่ิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกวิ่า                       5  ชีุดวิิชีา      (30 หนว่ิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา   (30 หน่วิยกิต)

	 -	 วิิชุาแกน			4			ชุุดวิิชุา

  90307 การผลิตพืช                        93352 หลักการจัดการการผลิตพืช    94330 การจัดการการปฏิบัติการและ

  93257 การจัดการสุขภาพพืช                                                                          การแปรรูปสินค้าเกษตร

	 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน			1			ชุุดวิิชุา

   93456  การจัดการการผลิตธัญพืช

            และพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ

        



423ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
ประกาศนียบัตรการจัดการการผ ลิตพื

ชไร่

อุตสาห
กรรม (90003)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตพัืชไร่อุตสาหกรรม  รหัส 90003

ชื�อประกาศนียบัตร                                       ชื�อย่อ
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรม
Certificate in Industrial Crop
Production Management

ป. การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

Cert. in  Industrial Crop Production
Management

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตพัืชไร่

อุตสาหกรรม

รหัส  90003

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

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่่อายุไม่่ตำ�ากว่ิา  25 ปีบริบูรณ์์ 

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 424

สูมั่ครภาคต้น     ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 442

สูมั่ครภาคปลัาย  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 453



424 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตพัืชไร่อุตสาหกรรม  รหัส 90003

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ  5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา               5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา   (30 หน่วิยกิต)

	 -	 วิิชุาแกน			4			ชุุดวิิชุา

  90307 การผลิตพืช                        93352 หลักการจัดการการผลิตพืช    94330 การจัดการการปฏิบัติการและ

  93257 การจัดการสุขภาพพืช                                                                          การแปรรูปสินค้าเกษตร

	 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน			1			ชุุดวิิชุา

   93457  การจัดการการผลิตพืชไร่

            อุตสาหกรรม

           

        



425ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
ประกาศนียบัตรการจัดการการผ ลิตไม้ดอก

ไม้ประดับัเชิงธุรกิจั (90004)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุุรกิจั  รหัส 90004

ชื�อประกาศนียบัตร                                       ชื�อย่อ
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอก
ไม้ประดับเชิงธุรกิจ
Certificate in Flowering and Ornamental     
Plant Production Management

ป. การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

Cert. in  Flowering and Ornamental     
Plant Production Management

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ดอก

ไม้ประดับเชิงธุุรกิจั

รหัส  90004

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

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่อ่ายุไม่่ตำ�ากว่ิา  25 ปีบริบูรณ์์ 

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 426

สูมั่ครภาคต้น     ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 442

สูมั่ครภาคปลัาย  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 453



426 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุุรกิจั  รหัส 90004

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ  5 ชีุดวิิชีา (30 หนว่ิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกวิ่า                       5  ชีุดวิิชีา      (30 หนว่ิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา   (30 หน่วิยกิต)

	 -	 วิิชุาแกน			4			ชุุดวิิชุา

  90307 การผลิตพืช                        93352 หลักการจัดการการผลิตพืช    94330 การจัดการการปฏิบัติการและ

  93257 การจัดการสุขภาพพืช                                                                          การแปรรูปสินค้าเกษตร

	 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน			1			ชุุดวิิชุา

   93458  การจัดการการผลิตไม้ดอก

            ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

           

        



427ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
ประกาศนียบัตรการจัดการการผ ลิต

ไม้ผลเชิงธุรกิจั (90005)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ผลเชิงธุุรกิจั  รหัส 90005

ชื�อประกาศนียบัตร                                       ชื�อย่อ
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
Certificate in Fruit Production Management

ป. การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
Cert. in Fruit Production Management

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ผลเชิงธุุรกิจั

รหัส  90005

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

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่อ่ายุไม่่ตำ�ากว่ิา  25 ปีบริบูรณ์์ 

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 428

สูมั่ครภาคต้น     ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 442

สูมั่ครภาคปลัาย  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 453
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ผลเชิงธุุรกิจั  รหัส 90005

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ        5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา                 5 ชุีดวิิชีา  (30 หน่วิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา   (30 หน่วิยกิต)

- วิิชุาแกน			4			ชุุดวิิชุา

90307 การผลิตพืช 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช    94330 การจัดการการปฏิบัติการและ

93257 การจัดการสุขภาพพืช การแปรรูปสินค้าเกษตร

- วิิชุาเฉพาะด้าน			1			ชุุดวิิชุา

93467 การจัดการการผลิตไม้ผล

เชิงธุรกิจ



429ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
ประกาศนียบัตรการจัดการการผ ลิต

ผักเชิงธุรกิจั (90006)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตผักเชิงธุุรกิจั  รหัส 90006

ชื�อประกาศนียบัตร                                       ชื�อย่อ
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
Certificate in Vegetables Production 
Management

ป. การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
Cert. in Vegetables Production
Management

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตผักเชิงธุุรกิจั

รหัส  90006

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

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า  

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่อ่ายุไม่่ตำ�ากว่ิา  25 ปีบริบูรณ์์ 

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 430

สูมั่ครภาคต้น     ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 443

สูมั่ครภาคปลัาย  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 454
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โค์รงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตผักเชิงธุุรกิจั  รหัส 90006

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ  5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา                       5  ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา  (30 หน่วิยกิต)

  - วิิชุาแกน			4			ชุุดวิิชุา

   90307 การผลิตพืช                        93352 หลักการจัดการการผลิตพืช    94330 การจัดการการปฏิบัติการและ

  93257 การจัดการสุขภาพพืช                                                                          การแปรรูปสินค้าเกษตร

	 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน			1			ชุุดวิิชุา

   93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ

        



431ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
ประกาศนียบัตรบัริห

ารธุรกิจสห
กรณ์

และธุรกิจชุมชนี (90007)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรบริหารธุุรกิจัสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90007 หลักสูตรใหม่ พั.ศ. 2565

ชื�อประกาศนียบัตร                                       ชื�อย่อ
ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
Certificate in Business Administration 
Co-operatives and Community Business

ป. บริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
Cert. in Business Administration
Co-operatives and Community Business

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรบริหารธุุรกิจัสหกรณ์และ

ธุุรกิจัชุมชน 

รหัส  90007

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

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า  

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ท่ีสมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่่อายุไม่่ตำ�ากว่ิา  25 ปีบริบูรณ์์ 

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตร 

 วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

  หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

  จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 432

สูมั่ครภาคต้น     ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 443

สูมั่ครภาคปลัาย  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 454
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โค์รงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรบริหารธุุรกิจัสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90007 หลักสูตรใหม่ พั.ศ. 2565

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ  5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา  5  ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา  (30 หน่วิยกิต)

92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ     92223 การจัดการการเงินและ   92320 การจัดการและการด�าเนินงาน

 การสหกรณ์และธุรกิจชุมชน การภาษีอากรส�าหรับ สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

92220 กฎหมายท่ีเก่ียวกับ สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

การสหกรณ์และธุรกิจชุมชน 92311 การจัดการสหกรณ์และ

 ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์   



433ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

สาขาวิชาเกษติรศาสติร์และสหกรณ์ รหัส 90
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที่สมัคุรเรียน  

ภาคุติ�น  ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต 

วิิชาเอกส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร  รหัส 90164 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 

ชีุดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคต้น

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

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิท.	หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีอปรีะเภทวิิชุาอื�นที�เกี�ยวิข้้อง

10131 สังคมมนุษย์
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร
10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

1,100 บาท
1,100 บาท 

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

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

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

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิท.	หรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท 
1,000 บาท

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

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	 ปวิสั.	 หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	 หรืีอปรีะเภทวิิชุาอื�นที�เกี�ยวิข้้อง 

	 กับัเกษตรีกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการ
   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
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วิิชาเอกส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร  รหัส 90164 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคต้น

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิต
   ทางการเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

6)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีอปรีะเภทวิิชุาอื�นที�เกี�ยวิข้้องกับัการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการ
   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

7)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต 

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

วิิชาเอกการจััดการการผลิตพืัช  รหัส 90514  

ชีุดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคต้น

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�าทุกสัาข้าวิิชุา

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151  ไทยศึกษา
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2)	 สัำาเรี็จการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรีืออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10121  อารยธรรมมนุษย์
10131  สังคมมนุษย์
93335  วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10121  อารยธรรมมนุษย์
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4)	 สัำาเรี็จการีศึกษาปรีิญญาตรีีหรีือเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10151  ไทยศึกษา
93335  วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
และเลือกเสรี  1  ชุดวิชา(1)

1,100 บาท
1,100 บาท

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

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาอื�น	ๆ	ที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10151  ไทยศึกษา
90406  การจัดการ ดิน น�้า และปุ�ย
93335  วิทยาศาสตร์เพ่ือการผลิตพืช

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

หมายเหตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลอืกเสรไีด้จากชดุวิชาหรอืรายวิชาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบัิตร หรือในหลกัสูตรระดบัประกาศนยีบัตร 

  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้ินชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสาขาวิชาไม่่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ศึกษารายละเอียดชุดวิชาหรือ 

  รายวิชาท่ีไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีจากเว็บไซึ่ต์ https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตร 

  ปริญญาตรี→สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

  ทัี่�งน่�นักศึกษาต้องตรวิจสูอบตารางสูอบข้องแต่ลัะชุีดวิิชีาท่ี่�ลังที่ะเบ่ยนเร่ยนไม่่ให้ม่่วัินแลัะคาบเวิลัาสูอบตรงกัน เนื�องจากม่หาวิิที่ยาลััย

                ไม่่อนุญาตให้นักศึกษาเข้้าสูอบม่ากกว่ิา 1 ชุีดวิิชีา ในวัินแลัะคาบเวิลัาสูอบเด่ยวิกัน
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 

วิิชาเอกการจััดการการผลิตสัตว์ิ  รหัส 90524  

ชุีดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคต้น

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�าทุกสัาข้าวิิชุา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร
10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

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

2)	 สัำาเรี็จการีศึกษา	ปวิสั.	หรีือเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรีืออนุปรีิญญาหรีือเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10121 อารยธรรมมนุษย์
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151 ไทยศึกษา
90305 การผลิตสัตว์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปรีิญญาตรีีหรีือเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

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

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาอื�น	ๆ	ที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
90305 การผลิตสัตว์
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต 

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 

วิิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวิดล้อม  รหัส 90534

ชีุดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคต้น

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�าทุกสัาข้าวิิชุา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาการีป่าไม้	หรืีออนุปริีญญาทางวินศาสัตร์ีหรืีอเทียบัเท�า

10121  อารยธรรมมนุษย์
10131  สังคมมนุษย์
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางเกษตรีศาสัตร์ี	เกษตรีกรีรีม	 

	 หรืีอสัาข้าวิิชุาอื�น	ๆ	ที�เกี�ยวิข้้องที�มิใชุ�ทางด้านวินศาสัตร์ี

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	 ปวิสั.	 หรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	 หรืีออนุปริีญญาหรีือเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาอื�น	 ๆ

 ที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้า
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ่าย
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วิิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวิดล้อม  รหัส 90534 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีทางวินศาสัตร์ีหรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา
91427 การป่าไม้ชุมชน
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�
กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91465  การจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
92311 การจัดการสหกรณ์และธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

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

กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และ
สิั�งแวิดล้อม
54127 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
90305 การผลิตสัตว์
90307  การผลิตพืช
90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพ่ือส่ิงแวดล้อม
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี
94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรและ
   การเป็นผู้ประกอบการ
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษต ร  

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

1,000 บาท

1,100 บาท

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

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า 

เสาร์  28 ม.ค. 2566 เช้า                                                                

6)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีทางเกษตรีศาสัตร์ีหรืีอเทียบัเท�าทางด้านการีเกษตรีกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
91427 การป่าไม้ชุมชน
91428 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

7)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีด้านอื�น	ๆ	ที�มิใชุ�ทางด้านการีป่าไม้และการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
91427 การป่าไม้ชุมชน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

              หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต 

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 

วิิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและการประกอบการ  รหัส 90554

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคต้น

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�ากับัทุกสัาข้าวิิชุา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151  ไทยศึกษา
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร
10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

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

2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรและ
   การเป็นผู้ประกอบการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางบัริีหารีธุุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรและ
   การเป็นผู้ประกอบการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรและ
   การเป็นผู้ประกอบการ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

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

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางบัริีหารีธุุรีกิจ

10131 สังคมมนุษย์
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรและ
   การเป็นผู้ประกอบการ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
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วิิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและการประกอบการ  รหัส 90554 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

6)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรและ
   การเป็นผู้ประกอบการ
94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท

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

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

7)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าทางบัริีหารีธุุรีกิจ

90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรและ
   การเป็นผู้ประกอบการ
94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท

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

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

8)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาอื�น	ๆ	ที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี	บัริีหารีธุุรีกิจ

90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรและ
   การเป็นผู้ประกอบการ
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท

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

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

หลักสูตรบริหารธุุรกิจับัณ์ฑิต

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90914 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

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

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151 ไทยศึกษา
92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	 ปวิสั.	 หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาพาณิิชุยกรีรีม	 การีเงิน	 การีบััญชีุ	 เศรีษฐศาสัตร์ี 

	 บัริีหารีธุุรีกิจ	หรืีอสัาข้าวิิชุาที�เกี�ยวิข้้องกับับัริีหารีธุุรีกิจ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151 ไทยศึกษา
92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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



441ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90914 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	 ปวิสั.	 หรืีออนุปรีิญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�สัาข้าวิิชุาพาณิิชุยกรีรีม	 การีเงิน	 การีบััญชีุ	 เศรีษฐศาสัตรี์ 

	 บัริีหารีธุุรีกิจ	หรืีอสัาข้าวิิชุาที�ไม�เกี�ยวิข้้องกับับัริีหารีธุุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด
92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาพาณิิชุยกรีรีม	 การีเงิน	 การีบััญชีุ	 เศรีษฐศาสัตร์ี	 บัริีหารีธุุรีกิจ 

	 หรืีอสัาข้าวิิชุาที�เกี�ยวิข้้องกับับัริีหารีธุุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
92220 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าที�ไม�ใชุ�สัาข้าวิิชุาพาณิิชุยกรีรีม	 การีเงิน	 การีบััญชีุ	 เศรีษฐศาสัตร์ี	 บัริีหารีธุุรีกิจ 

	 หรืีอสัาข้าวิิชุาที�ไม�เกี�ยวิข้้องกับับัริีหารีธุุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
92220 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร รหัส 90001

ชีุดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคต้น

91109   หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91352   การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมการเกษตร
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
91351   หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91420   การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91465   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

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



442 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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หลักสูตรประกาศนียบัตร (ต่่อ) 

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตธัุญพืัชและพืัชอาหารสัตว์ิ รหัส 90002

ชุีดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

90307   การผลิตพืช
93352   หลักการจัดการการผลิตพืช

1,100 บาท
1,100 บาท

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

 ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตพืัชไร่อุตสาหกรรม รหัส 90003

ชุีดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

90307  การผลิตพืช
93352  หลักการจัดการการผลิตพืช
93457  การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุุรกิจั รหัส 90004

ชุีดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

90307  การผลิตพืช
93352  หลักการจัดการการผลิตพืช
93458  การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ผลเชิงธุุรกิจั รหัส 90005

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

90307   การผลิตพืช
93352   หลักการจัดการการผลิตพืช

1,100 บาท
1,100 บาท

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



443ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หลักสูตรประกาศนียบัตร (ต่่อ) 

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตผักเชิงธุุรกิจั รหัส 90006

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

90307  การผลิตพืช
93352   หลักการจัดการการผลิตพืช

1,100 บาท
1,100 บาท

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

ประกาศนียบัตรบริหารธุุรกิจัสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90007 หลักสูตรใหม่ พั.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

92116  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
92220  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์และธุกิจชุมชน
92311 การจัดการสหกรณ์และธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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



444 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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สาขาวิชาเกษติรศาสติร์และสหกรณ์ รหัส 90
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาท่ีสมัคุรเรียน  

ภาคุปลาย  ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต 

วิิชาเอกส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร  รหัส 90164 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

ชีุดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคปลัาย

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�าทุกสัาข้าวิิชุา

91110 สารสนเทศและส่ือเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91369 นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร
10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

1,100 บาท
1,000 บาท

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

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

2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิท.	หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีอปรีะเภทวิิชุาอื�นที�เกี�ยวิข้้อง

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91369 นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

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

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิท.	หรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91369 นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	 ปวิสั.	 หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	 หรืีอปรีะเภทวิิชุาอื�นที�เกี�ยวิข้้อง 

	 กับัเกษตรีกรีรีม

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91369 นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

 วิิชาเอกส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร  รหัส 90164 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคปลัาย

6)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีอปรีะเภทวิิชุาอื�นที�เกี�ยวิข้้องกับัการีเกษตรี

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91369 นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

7)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91369 นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

วิิชาเอกการจััดการการผลิตพืัช  รหัส 90514

ชีุดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคปลัาย

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�าทุกสัาข้าวิิชุา

90201 การจัดการฟาร์ม
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท 
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

 เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
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วิิชาเอกการจััดการการผลิตพืัช  รหัส 90514 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

4) สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและการขยายพันธ์ุพืช
93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตพืช

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

5) สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาอื�น	ๆ	ที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
93257 การจัดการสุขภาพพืช

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

วิิชาเอกการจััดการการผลิตสัตว์ิ รหัส 90524

ชีุดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคปลัาย

1) สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�าทุกสัาข้าวิิชุา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย ์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 เช้า

2) สัำาเรี็จการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรีืออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
93345 การปรับปรุงพันธ์ุและการสืบพันธ์ุสัตว์
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์     15 ก.ค. 2566  เช้า

3) สัำาเรี็จการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีออนุปรีิญญาหรีือเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
93345 การปรับปรุงพันธ์ุและการสืบพันธ์ุสัตว์
93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย ์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์  16 ก.ค. 2566  เช้า
เสาร์     15 ก.ค. 2566  บ่าย
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิิชาเอกการจััดการการผลิตสัตว์ิ  รหัส 90524 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

4) ผูส้ัำาเรี็จการีศึกษาปรีิญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10151  ไทยศึกษา
93345 การปรับปรุงพันธ์ุและการสืบพันธ์ุสัตว์
93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้า
เสาร์    15 ก.ค. 2566  บ่าย

5) ผูส้ัำาเรี็จการีศึกษาปรีิญญาตรีีหรีือเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาอื�น	ๆ	ที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
93345 การปรับปรุงพันธ์ุและการสืบพันธ์ุสัตว์
93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้า
เสาร์    15 ก.ค. 2566  บ่าย

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

วิิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวิดล้อม  รหัส 90534

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคปลัาย

1) สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�าทุกสัาข้าวิิชุา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
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วิิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวิดล้อม  รหัส 90534 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

2) สัำาเร็ีจการีศึกษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาการีป่าไม้	หรืีออนุปริีญญาทางวินศาสัตร์ีหรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา
91202  ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1)

และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�
กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ
91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร
91353  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน
92117  สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
92311  การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
92320  การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
  1,000(2) บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท 
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และ
สิั�งแวิดล้อม
91326  วนศาสตร์เกษตร
91357  พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม
91363  การจัดการทรัพยากรป่าไม้
93337  การปรับปรุงพันธ์ุพืชและการขยายพันธ์ุพืช
93463  การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง
93467  การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี
94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร
94464  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

3) สัำาเร็ีจการีศกึษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีออนปุริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางเกษตรีศาสัตรี	์เกษตรีกรีรีม

หรืีอสัาข้าวิิชุาอื�น	ๆ	ที�เกี�ยวิข้้องที�มิใชุ�ทางด้านวินศาสัตร์ี

10151 ไทยศึกษา
91202 ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1)

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้

1,100 บาท
  1,000(2) บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

4) สัำาเร็ีจการีศึกษา	 ปวิสั.	 หรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	 หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาอื�น	 ๆ

ที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10121 อารยธรรมมนุษย์
90201 การจัดการฟาร์ม
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิิบัติ
(2) ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยท่ีเว็บไซึ่ต์

 https://www.stou.ac.th หรือท่ีศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรือฝ่ึายทะเบียนนักศึกษา โทร. 0 2504 7222
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวิดล้อม  รหัส 90534 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

5) สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีทางวินศาสัตร์ีหรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา
91202 ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1)

และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�
กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ
91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร
91353  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน
92117  สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
92311  การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
92320  การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และ
สิั�งแวิดล้อม
91326  วนศาสตร์เกษตร
91357  พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม
91363  การจัดการทรัพยากรป่าไม้
93337  การปรับปรุงพันธ์ุพืชและการขยายพันธ์ุพืช
93463  การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง
93467  การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี
94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร
94464  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่ึ่อุปทาน ในธุรกิจการเกษตร

1,100 บาท
1,000(2) บาท

1,000 บาท
1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,000 บาท 

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท 
1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

6) สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีทางเกษตรีศาสัตร์ีหรืีอเทียบัเท�าทางด้านการีเกษตรีกรีรีม

10151  ไทยศึกษา
91202  ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1)

91363  การจัดการทรัพยากรป่าไม้

1,100 บาท
  1,000(2)  บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

7) สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีด้านอื�น	ๆ	ที�มิใชุ�ทางด้านการีป่าไม้และการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิิบัติ
(2) ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยท่ีเว็บไซึ่ต์

 https://www.stou.ac.th หรือท่ีศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรือฝ่ึายทะเบียนนักศึกษา โทร. 0 2504 7222
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 

วิิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและการประกอบการ  รหัส 90554  

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�าทุกสัาข้าวิิชุา

90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และเลือก		2		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุา	กลุ�มวิิชุาละ	1	ชุุดวิิชุา
กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัตร์ี
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน
กลุ�มวิิชุาสัังคัมศาสัตร์ี
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท 
1,100 บาท 

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 เช้า

2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์     15 ก.ค. 2566  เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   เช้า

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางบัริีหารีธุุรีกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางบัริีหารีธุุรีกิจ

10131 สังคมมนุษย์
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและการประกอบการ  รหัส 90554 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

6) สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

7) สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าทางบัริีหารีธุุรีกิจ

90201 การจัดการฟาร์ม
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

8) สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาอื�น	ๆ	ที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี	บัริีหารีธุุรีกิจ

90201 การจัดการฟาร์ม
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

หลักสูตรบริหารธุุรกิจับัณ์ฑิต

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90914 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

1) สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�า

30210  การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด
92320 การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 เช้า

2) สัำาเร็ีจการีศึกษา	 ปวิสั.	 หรืีออนุปรีิญญาหรีือเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาพาณิิชุยกรีรีม	 การีเงิน	 การีบััญชีุ	 เศรีษฐศาสัตรี์	 

บัริีหารีธุุรีกิจ	หรืีอสัาข้าวิิชุาที�เกี�ยวิข้้องกับับัริีหารีธุุรีกิจ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์และ
     ธุรกิจชุมชน
92320 การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท

เสาร์  15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์  15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90914 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

3) สัำาเร็ีจการีศึกษา	 ปวิสั.	 หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�สัาข้าวิิชุาพาณิิชุยกรีรีม	 การีเงิน	 การีบััญชีุ	 เศรีษฐศาสัตร์ี

บัริีหารีธุุรีกิจ	หรืีอสัาข้าวิิชุาที�ไม�เกี�ยวิข้้องกับับัริีหารีธุุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
92223  การจัดการการเงินและการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์และ
   ธุรกิจชุมชน
92320  การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

4) สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาพาณิิชุยกรีรีม	 การีเงิน	 การีบััญชีุ	 เศรีษฐศาสัตร์ี	 บัริีหารีธุุรีกิจ

หรืีอสัาข้าวิิชุาที�เกี�ยวิข้้องกับับัริีหารีธุุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์และ
   ธุรกิจชุมชน
92320 การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

5) สัำาเร็ีจการีศึกษาปรีิญญาตรีีหรีือเทียบัเท�าที�ไม�ใชุ�สัาข้าวิิชุาพาณิิชุยกรีรีม	 การีเงิน	 การีบััญชุี	 เศรีษฐศาสัตรี์	 บัริีหารีธุุรีกิจ

หรืีอสัาข้าวิิชุาที�ไม�เกี�ยวิข้้องกับับัริีหารีธุุรีกิจ

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์และ
   ธุรกิจชุมชน
92320 การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร รหัส 90001

ชุีดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคปลัาย

91201   ผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริม
           และพัฒนาการเกษตร
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
91110  สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร
91353  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
91419  การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,100 บาท

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566  เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566   บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

หลักสูตรประกาศนียบัตร (ต่่อ)

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตธัุญพืัชและพืัชอาหารสัตว์ิ รหัส 90002

ชุีดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคปลัาย

93257  การจัดการสุขภาพพืช
93456  การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตพืัชไร่อุตสาหกรรม รหัส 90003

ชีุดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

93257  การจัดการสุขภาพพืช
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์     15 ก.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 เช้า

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุุรกิจั รหัส 90004

ชีุดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

93257  การจัดการสุขภาพพืช
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์  16 ก.ค. 2566   เช้า

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ผลเชิงธุุรกิจั รหัส 90005

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

93257  การจัดการสุขภาพพืช
93467  การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566  บ่าย
เสาร์   15 ก.ค. 2566   เช้า
อาทิตย์  16 ก.ค. 2566   เช้า
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หลักสูตรประกาศนียบัตร (ต่่อ)

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตผักเชิงธุุรกิจั รหัส 90006

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

93257  การจัดการสุขภาพพืช
93468  การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566   บ่าย
เสาร์   15 ก.ค. 2566   เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

ประกาศนียบัตรบริหารธุุรกิจัสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90007 หลักสูตรใหม่ พั.ศ 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

92223  การจัดการการเงินและการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์
  และธุกิจชุมชน

92320 การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,000 บาท

1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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12) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ร์หััส 96  มุ่่�งให้้การศึึกษาทางด้้านวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ื่�อยก

ระดั้บควิามุ่ร้้ควิามุ่สามุ่ารถของบ่คลากรทางด้้านวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย ีและบ่คคลที�สนใจทั�วิไปให้้มีุ่ว่ิฒิิการศึึกษาและ 

ควิามุ่ร้้ควิามุ่สามุ่ารถที�ส้งขึ�นถึงระดั้บปริญญาตรี อีกทั�งยงัสามุ่ารถนำาควิามุ่ร้้และทักษะที�ได้้รับจากการศึึกษาไปพัื่ฒินาตนเอง 

ตลอด้จนงานที�ปฏิิบัติอย้� เพ่ื่�อให้้สามุ่ารถประกอบวิิชาชีพื่ได้้อย�างมีุ่ประสิทธิิภาพื่ เปิด้สอนห้ลักส้ตรต�าง ๆ ดั้งนี�

1. หัลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลยีอุุตสาหักร์ร์ม หลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เปิด้สอน 2 วิิชาเอก ค่อ

 1.1 วิิชาเอกเทคโนโลัยีีวิิศวิกรรมการผลิัตแลัะการจััดการ รหัสู 96144    

 1.2 วิิชาเอกเทคโนโลัยีีบรรจุัภััณฑ์์แลัะการจััดการผลิัตภััณฑ์์ รหัสู 96154   

2. หัลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต แขนงวิิชาวิิทยาการ์คอุมพิิวิเตอุร์์ หลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

เปิด้สอน 3 วิิชาเอก ค่อ

 2.1 วิิชาเอกวิิทยีาการคอมพิวิเตอร์ รหัสู 96414 แบ�งออกเป็น 2 กล่�มุ่วิิชา ดั้งนี�

   1) กล่�มุ่วิิชาวิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์ประย่กต์ รหั้ส 1

   2) กล่�มุ่วิิชาเว็ิบและโมุ่บายเทคโนโลยี รหั้ส 2  

 2.2 วิิชาเอกวิิทยีาการข้้อมูลั รหัสู 96424

 2.3 วิิชาเอกเทคโนโลัยีีสูารสูนเทศแลัะการสู่�อสูาร รหัสู 96434 แบ�งออกเป็น 2 กล่�มุ่วิิชา ดั้งนี�

   1) กล่�มุ่วิิชาเทคโนโลยีการส่�อสาร รหั้ส 1

   2) กล่�มุ่วิิชาเทคโนโลยีสารสนเทศึธ่ิรกิจ รหั้ส 2

3. หัลักสูตร์ปร์ะกาศนียบััตร์ เปิิดสอน 2 หลัักสูตร คืือ     

 3.1 ประกาศนียีบัตรเทคโนโลัยีีผลิัตภััณฑ์์แลัะบรรจุัภััณฑ์์ รหัสู 96111

  3.2 ประกาศนียีบัตรการโปรแกรมคอมพิวิเตอร์ รหัสู 96311 (เปิด้รับนักศึึกษาเฉพื่าะ ภาคต้้น เท�านั�น) 

   แบ�งออกเป็น 2 กล่�มุ่วิิชา ดั้งนี�

          1) กล่�มุ่วิิชาการโปรแกรมุ่คอมุ่พื่ิวิเตอร์ทั�วิไป รห้ัส 1

          2) กล่�มุ่วิิชาการโปรแกรมุ่คอมุ่พื่ิวิเตอร์บนอ่ปกรณ์เคล่�อนที� รห้ัส 2

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มีวิัตถุปร์ะสงค์ ด้ังนี�

1. เพื่่�อผลิตบัณฑิตด้้านวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีให้้มุ่ีค่ณภาพื่เป็นที�ต้องการและยอมุ่รับของสังคมุ่

2. เพ่ื่�อพัื่ฒินาระบบการเรียนการสอนวิิทยาศึาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนระบบการศึึกษาทางไกลให้้มีุ่ประสิทธิิภาพื่มุ่ากขึ�น

3. เพ่ื่�อพัื่ฒินาคณาจารย์ให้้มีุ่ควิามุ่เป็นเลิศึทางด้้านวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

4. เพื่่�อให้้บริการวิิชาการทางด้้านวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแก�สังคมุ่

5. เพื่่�อส�งเสริมุ่และสนับสน่นการพื่ัฒินาค่ณธิรรมุ่และจริยธิรรมุ่ให้้เกิด้ขึ�นในบัณฑิต

ผูู้�ที�สำาเร์็จการ์ศึกษาในสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี สามุ่ารถนำาควิามุ่ร้้และทักษะที�ได้้รับไปประย่กต์ 

ใช้ในการประกอบวิิชาชพีื่ทางด้้านเทคโนโลยอ่ีตสาห้กรรมุ่ เทคโนโลยสีารสนเทศึและการส่�อสาร และวิิทยาการคอมุ่พื่วิิเตอร์

ทั�งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี�ยังสามุ่ารถนำาควิามุ่ร้้ไปประกอบอาชีพื่ส�วินตัวิ และสามุ่ารถศึึกษาต�อในระดั้บที�ส้งขึ�น 

ทั�งในประเทศึและต�างประเทศึ
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คุณสูมบัติข้องผู้สูมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

วิชาเอุกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจััดการ  รหัส 96144

ชื�อุปร์ิญญา ชื�อุย่อุ
วิิทยาศึาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่) วิท.บ. (เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่)
Bachelor of Science (Industrial Technology) B.Sc. (Industrial Technology)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอุก คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

ร์หััส 96

แขนงวิิชาเทคโนโลยีอุุตสาหักร์ร์ม

วิิชาเอุกเทคโนโลยีวิิศวิกร์ร์มการ์ผู้ลิต

และการ์จัดการ์  

ร์หััส 96144

ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

1. คุณสมบััติเฉพิาะ เป็นผ้้ประกอบอาชพีื่อย้�ในภาคอ่ตสาห้กรรมุ่ ห้ร่อ 

 มุ่ีประสบการณ์ที�เกี�ยวิข้อง และ

2. สำาเร็จการศึึกษาวิ่ฒิิการศึึกษาใด้วิ่ฒิิการศึึกษาห้นึ�ง ด้ังนี�

    2.1 สำาเร็จการศึึกษามุ่ัธิยมุ่ศึึกษาตอนต้น (มุ่.3) ห้ร่อเทียบเท�า

   ตามุ่ที�กระทรวิงศึึกษาธิิการรับรอง  และต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพ 

   อยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 

   ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ ์ในวัิน 

   เปิด้ภาคการศึึกษาที�สมัุ่คร โด้ยกรอกแบบฟอร์ม มสธ.31 

   ในหน้า 527 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

   เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเข้ารับการศึกษา หัรื์อุ

 2.2 สำาเร็จการศึึกษามุ่ัธิยมุ่ศึึกษาตอนปลาย (มุ่.6) ห้ร่อ 

   ประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) ห้ร่อเทียบเท�า หัรื์อุ

 2.3 สำาเร็จการศึึกษาประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) ห้ร่อ

        อน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�าในสาขาวิิชาทางด้้านอ่ตสาห้กรรมุ่  

   หัรื์อุ

 2.4 สำาเร็จการศึึกษาอน่ปริญญา สาขาวิิชาการจัด้การอ่ตสาห้กรรมุ่  

   การจัด้การโลจิสติกส์ ห้ร่อในสาขาวิิชาอ่�นที�เกี�ยวิข้อง จาก 

   วิิทยาลัยช่มุ่ชน หัรื์อุ

 2.5 สำาเร็จการศึึกษาประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) ห้ร่อ 

   อน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�าในสาขาวิิชาอ่�นที่ไม่ใช่ทางด้้าน 

   อ่ตสาห้กรรมุ่ หัร์ือุ

 

 

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 457-462

สมัครภาคต้น   ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 500

สมัครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 506
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (96144)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอุก คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

ร์หััส 96

แขนงวิิชาเทคโนโลยอีุุตสาหักร์ร์ม

วิิชาเอุกเทคโนโลยวีิิศวิกร์ร์มการ์ผู้ลิต

และการ์จัดการ์  

ร์หััส 96144

(ต�อ)

 2.6  สำาเร็จการศึึกษาปริญญาชั�นใด้ชั�นห้นึ�งห้ร่อเทียบเท�าในสาขา 

   วิิชาทางด้้านอ่ตสาห้กรรมุ่ หัรื์อุ

 2.7  สำาเร็จการศึึกษาปริญญาชั�นใด้ชั�นห้นึ�งห้ร่อเทียบเท�าที่ไม่ใช่

          สาขาวิิชาทางด้้านอ่ตสาห้กรรมุ่

นักศึกษาท่ีศึกษาในโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หากไม่สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2571 

มหาวิทยาลัยจะโอนนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรปรับปรุงฉบับใหม่โดยอัตโนมัติ

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดข้องหลัักสููตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

วิชาเอุกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจััดการ  รหัส 96144 
1. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

 10103 ทักษะชีวิิต                            10141  วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี           10151  ไทยศึึกษา

    10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร                 และสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต         10152  ไทยกับสังคมุ่โลก

หัมายเหัตุ * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 457-462

สมัครภาคต้น   ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 500

สมัครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 506
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

- บัังคับั   13   ชุุดวิิชุา

96102  คณิตศึาสตร์และสถิติ 97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ         97418  ควิามุ่ปลอด้ภัย อาชีวิอนามัุ่ย

              สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน               และสิ�งแวิด้ล้อมุ่ในอ่ตสาห้กรรมุ่

 เทคโนโลยี  อ่ตสาห้กรรมุ่  97419 การจัด้การค่ณภาพื่และมุ่าตรฐาน

97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ 97315  เคร่�องมุ่่อและเคร่�องจักรกล  อ่ตสาห้กรรมุ่

การเป็นผ้้ประกอบการ การผลิต(1) 97420  การจัด้การโลจิสติกส์และ

97219  วัิสด่้อ่ตสาห้กรรมุ่และกรรมุ่วิิธีิ      97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ  โซ่�อ่ปทานสำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่  

 การผลิต ผลิตภัณฑ์และกระบวินการ         97421  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล ผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่(1)  วิิศึวิกรรมุ่การผลติและการจดั้การ(2)

            สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ   97317  ระบบสารสนเทศึและระบบ    97423  การวิางผังโรงงานและการศึึกษา

 อัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่ การทำางานในอ่ตสาห้กรรมุ่

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

97210  คณิตศึาสตร์ประยก่ต์สำาห้รับ 97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และการ        97433  การศึึกษาควิามุ่เป็นไปได้้ทาง

เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่  แก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่ อ่ตสาห้กรรมุ่และการจัด้การโครงการ

97217  พ่ื่�นฐานทางวิิศึวิกรรมุ่เคร่�องกล 97426  วิิศึวิกรรมุ่ทางไฟฟ้าและ             97436  ปัญญาประดิ้ษฐ์สำาห้รับ

           สำาห้รับเทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่               คอมุ่พิื่วิเตอร์สำาห้รับ  อ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ

เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�
(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา
(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน
(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ
(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี
(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ  (1)  เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวิันและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (96144)

2. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม หรืออนุปริญญ� ส�ข�วิช�

ก�รจัดก�รอุตส�หกรรม ก�รจัดก�รโลจิสติกส์ หรือในส�ข�วิช�อื�นที�เกี�ยวข้อง จ�กวิทย�ลัยชุมชน

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

 10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์ 10131 สังคมุ่มุ่น่ษย์ 10151 ไทยศึึกษา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 

- บัังคับั   9   ชุุดวิิชุา

97218 การจัด้การด้ำาเนินงานและ 97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ         97419  การจัด้การค่ณภาพื่และมุ่าตรฐาน

การเป็นผ้้ประกอบการ การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน  อ่ตสาห้กรรมุ่

97219  วิัสด้อ่่ตสาห้กรรมุ่และกรรมุ่วิิธิี             อ่ตสาห้กรรมุ่  97421  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

 การผลิต 97315 เคร่�องมุ่อ่และเคร่�องจักรกล  วิิศึวิกรรมุ่การผลิตและการจัด้การ(2)

97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล                 การผลิต(1) 97423  การวิางผังโรงงานและการศึึกษา

สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธิร่กิจ  97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ การทำางานในอ่ตสาห้กรรมุ่

ผลิตภัณฑ์และกระบวินการ                 

ผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่(1)

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

97210 คณิตศึาสตร์ประย่กต์สำาห้รับ  97221 ควิามุ่คดิ้สร้างสรรค์และการ 97433  การศึึกษาควิามุ่เป็นไปได้้ทาง

เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่  แก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่  อ่ตสาห้กรรมุ่และการจดั้การ

97217  พื่่�นฐานทางวิิศึวิกรรมุ่เคร่�องกล 97426  วิิศึวิกรรมุ่ทางไฟฟ้าและ             โครงการ 

สำาห้รับเทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่  คอมุ่พิื่วิเตอร์สำาห้รับ 97436  ปัญญาประดิ้ษฐ์สำาห้รับ 

เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่  อ่ตสาห้กรรมุ่และธิ่รกิจ

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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3. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื�นที�ไม่ใช่ท�งด้�นอุตส�หกรรม

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์ 10141 วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึึกษา 

และสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

- บัังคับั   12   ชุุดวิิชุา

96102  คณิตศึาสตร์และสถิติ                97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ       97418  ควิามุ่ปลอด้ภัย อาชีวิอนามัุ่ย   

              สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน                 และสิ�งแวิด้ล้อมุ่ในอ่ตสาห้กรรมุ่

 เทคโนโลยี  อ่ตสาห้กรรมุ่ 97419  การจัด้การค่ณภาพื่และมุ่าตรฐาน

97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ          97315  เคร่�องมุ่่อและเคร่�องจักรกล                 อ่ตสาห้กรรมุ่

การเป็นผ้้ประกอบการ  การผลิต(1) 97421  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

97219  วัิสด่้อ่ตสาห้กรรมุ่และกรรมุ่วิิธีิ     97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ                  วิิศึวิกรรมุ่การผลิตและการจัด้การ(2)

 การผลิต ผลิตภัณฑ์และกระบวินการ      97423  การวิางผังโรงงานและการศึึกษา

97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล  ผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่(1)              การทำางานในอ่ตสาห้กรรมุ่

             สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ     97317  ระบบสารสนเทศึและระบบ                

 อัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

97210  คณิตศึาสตร์ประยก่ต์สำาห้รับ    97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และการ        97433  การศึึกษาควิามุ่เป็นไปได้้ทาง

เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่ แก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่  อ่ตสาห้กรรมุ่และการจัด้การ

97217  พ่ื่�นฐานทางวิิศึวิกรรมุ่เคร่�องกล 97426  วิิศึวิกรรมุ่ทางไฟฟ้าและ             โครงการ          

 สำาห้รับเทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่               คอมุ่พิื่วิเตอร์สำาห้รับ     97436  ปัญญาประดิ้ษฐ์สำาห้รับ

เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่ อ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (96144)

4. สำ�เร็จก�รศึึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ�งหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

10151 ไทยศึึกษา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

- บัังคับั   9   ชุุดวิิชุา

97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ 97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ       97419  การจัด้การค่ณภาพื่และมุ่าตรฐาน

การเป็นผ้้ประกอบการ การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน                  อ่ตสาห้กรรมุ่

97219  วัิสด่้อ่ตสาห้กรรมุ่และกรรมุ่วิิธีิ            อ่ตสาห้กรรมุ่ 97421  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

 การผลิต 97315 เคร่�องมุ่่อและเคร่�องจักรกล         วิิศึวิกรรมุ่การผลิตและการจัด้การ(2)

97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล  การผลิต(1) 97423  การวิางผังโรงงานและการศึึกษา

          สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ                การทำางานในอ่ตสาห้กรรมุ่

ผลิตภัณฑ์และกระบวินการ                

ผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่(1)

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

97210  คณิตศึาสตร์ประยก่ต์สำาห้รับ      97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และการ 97433  การศึึกษาควิามุ่เป็นไปได้้ทาง

เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่ แก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่             อ่ตสาห้กรรมุ่และการจัด้การ 

97217  พ่ื่�นฐานทางวิิศึวิกรรมุ่เคร่�องกล 97426  วิิศึวิกรรมุ่ทางไฟฟ้าและ โครงการ

 สำาห้รับเทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่  คอมุ่พิื่วิเตอร์สำาห้รับ 97436  ปัญญาประดิ้ษฐ์สำาห้รับ 

เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่ อ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น



462 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สา
ขา

วิช
าว

ิทย
าศ

าส
ตร

์แล
ะเ

ทค
โน

โล
ยี 

(9
6)

วิช
าเ

อก
เท

คโ
นโ

ลย
ีวิศ

วก
รร

มก
าร

ผล
ิตแ

ละ
กา

รจ
ัดก

าร
 (

96
14

4)

5. สำ�เร็จก�รศึึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ�งหรือเทียบเท่�ที�ไม่ใช่ส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

10151 ไทยศึึกษา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84  หน่วยกิต) 

- บัังคับั   12   ชุุดวิิชุา

96102  คณิตศึาสตร์และสถิติ            97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ        97418  ควิามุ่ปลอด้ภัย อาชีวิอนามัุ่ย   

             สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน                และสิ�งแวิด้ล้อมุ่ในอ่ตสาห้กรรมุ่

 เทคโนโลยี  อ่ตสาห้กรรมุ่ 97419  การจัด้การค่ณภาพื่และมุ่าตรฐาน

97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ      97315  เคร่�องมุ่่อและเคร่�องจักรกล                 อ่ตสาห้กรรมุ่

การเป็นผ้้ประกอบการ การผลิต(1) 97421  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

97219  วัิสด่้อ่ตสาห้กรรมุ่และกรรมุ่วิิธีิ  97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ                 วิิศึวิกรรมุ่การผลิตและการจัด้การ(2)

 การผลิต ผลิตภัณฑ์และกระบวินการ        97423  การวิางผังโรงงานและการศึึกษา

97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล ผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่(1) การทำางานในอ่ตสาห้กรรมุ่

             สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ 97317  ระบบสารสนเทศึและระบบ                

 อัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

97210  คณิตศึาสตร์ประย่กต์สำาห้รับ        97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และการ        97433  การศึึกษาควิามุ่เป็นไปได้้ทาง

เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่ แก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่  อ่ตสาห้กรรมุ่และการจัด้การ 

97217  พ่ื่�นฐานทางวิิศึวิกรรมุ่เคร่�องกล  97426  วิิศึวิกรรมุ่ทางไฟฟ้าและ            โครงการ

 สำาห้รับเทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่  คอมุ่พิื่วิเตอร์สำาห้รับ 97436  ปัญญาประดิ้ษฐ์สำาห้รับ 

เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่ อ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณ

ฑ
์และการจัดการผลิตภัณ

ฑ
์ (96154)

คุณสูมบัติข้องผู้สูมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

วิชาเอุกเทคโนโลยีบรรจุัภััณฑ์และการจััดการผลิตภััณฑ์ รหัส 96154 

ชื�อุปร์ิญญา ชื�อุย่อุ
วิิทยาศึาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่) วิท.บ. (เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่)
Bachelor of Science (Industrial Technology) B.Sc. (Industrial Technology)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอุก คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

ร์หััส 96

แขนงวิิชาเทคโนโลยอีุุตสาหักร์ร์ม

วิิชาเอุกเทคโนโลยบีัร์ร์จุภัณฑิ์และ

การ์จัดการ์ผู้ลิตภัณฑิ์  

ร์หััส 96154

ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

1. คุณสมบััติเฉพิาะ เป็นผ้้ประกอบอาชพีื่อย้�ในภาคอ่ตสาห้กรรมุ่ ห้ร่อ 

 มุ่ีประสบการณ์ที�เกี�ยวิข้อง และ

2. สำาเร็จการศึึกษาวิ่ฒิิการศึึกษาใด้วิ่ฒิิการศึึกษาห้นึ�ง ดั้งนี�

    2.1 สำาเร็จการศึึกษามุ่ัธิยมุ่ศึึกษาตอนต้น (มุ่.3) ห้ร่อเทียบเท�า

   ตามุ่ที�กระทรวิงศึึกษาธิิการรับรอง  และต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพ 

   อยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 

   ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ ์ในวิัน 

   เปิด้ภาคการศึึกษาที�สมัุ่คร โด้ยกรอกแบบฟอร์ม มสธ.31 

   ในหน้า 527  และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

   เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเข้ารับการศึกษา หัรื์อุ

 2.2 สำาเร็จการศึึกษามุ่ัธิยมุ่ศึึกษาตอนปลาย (มุ่.6) ห้ร่อ 

   ประกาศึนียบัตรวิิชาชพีื่ (ปวิช.) ห้ร่อเทียบเท�า หัรื์อุ

 2.3 สำาเร็จการศึึกษาประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) ห้ร่อ

        อน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�าในสาขาวิิชาทางด้้านอ่ตสาห้กรรมุ่  

   หัรื์อุ

 2.4 สำาเร็จการศึึกษาอน่ปริญญา สาขาวิิชาการจดั้การอ่ตสาห้กรรมุ่  

   จากวิิทยาลัยช่มุ่ชน หัรื์อุ

 2.5 สำาเร็จการศึึกษาประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) ห้ร่อ 

   อน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�าในสาขาวิิชาอ่�นที่ไม่ใช่ทางด้้าน 

   อ่ตสาห้กรรมุ่ หัรื์อุ

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 464-470

สมัครภาคต้น   ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 501

สมัครภาคปลาย ศกึษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 507-508
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สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอุก คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

ร์หััส 96

แขนงวิิชาเทคโนโลยีอุุตสาหักร์ร์ม

วิิชาเอุกเทคโนโลยีบัร์ร์จุภัณฑิ์และ

การ์จัดการ์ผู้ลิตภัณฑิ์  

ร์หััส 96154

(ต�อ)

2.6  สำาเร็จการศึึกษาปริญญาชั�นใด้ชั�นห้นึ�งห้ร่อเทียบเท�าในสาขา 

  วิิชาทางด้้านอ่ตสาห้กรรมุ่ หัร์ือุ

2.7  สำาเร็จการศึึกษาปริญญาชั�นใด้ชั�นห้นึ�งห้ร่อเทียบเท�าท่ีไม่ใช่

        สาขาวิิชาทางด้้านอ่ตสาห้กรรมุ่

นักศึกษาท่ีศึกษาในโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หากไม่สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2571 

มหาวิทยาลัยจะโอนนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรปรับปรุงฉบับใหม่โดยอัตโนมัติ

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดข้องหลัักสููตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม

วิชาเอุกเทคโนโลยีบรรจุัภััณฑ์และการจััดการผลิตภััณฑ์ รหัส 96154 
1. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

 10103 ทักษะชีวิิต                            10141  วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี           10151  ไทยศึึกษา

    10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร                 และสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต         10152  ไทยกับสังคมุ่โลก

หัมายเหัตุ * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 464-470

สมัครภาคต้น   ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 501

สมัครภาคปลาย ศกึษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 507-508
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณ

ฑ
์และการจัดการผลิตภัณ

ฑ
์ (96154)

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

- บัังคับั   13   ชุุดวิิชุา

96102  คณิตศึาสตร์และสถิติ 97220  การจัด้การและการพัื่ฒินา 97418  ควิามุ่ปลอด้ภัย อาชีวิอนามัุ่ย

             สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ                  กลยท่ธ์ิผลิตภัณฑ์  และสิ�งแวิด้ล้อมุ่ในอ่ตสาห้กรรมุ่

 เทคโนโลยี 97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ  97419  การจัด้การค่ณภาพื่และ

97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับ การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน                มุ่าตรฐานอ่ตสาห้กรรมุ่

 บรรจ่ภัณฑ์  อ่ตสาห้กรรมุ่ 97420  การจัด้การโลจิสติกส์และ

97214  วัิสด่้และการจัด้การ             97317  ระบบสารสนเทศึและ           โซ่�อ่ปทานสำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่

 บรรจ่ภัณฑ์อย�างยั�งยน่  ระบบอัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่  97431  เทคโนโลยีการแปรร้ปบรรจ่ภัณฑ์(1)

97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ      97320 นวัิตกรรมุ่ การออกแบบ         97432  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

การเป็นผ้้ประกอบการ                 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และ                 บรรจ่ภัณฑ์และการจัด้การ

บรรจ่ภัณฑ์(1)  ผลิตภัณฑ์(2)

- และเลือก  2  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

71311  เทคโนโลยีการผลิตและ 97101  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับการพิื่มุ่พ์ื่ 97318  การออกแบบทางการพิื่มุ่พ์ื่

แปรร้ปอาห้าร 97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และ                 และบรรจ่ภัณฑ์(1)

71314  การพัื่ฒินาผลิตภัณฑ์อาห้าร               การแก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่  99319  การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ

94330  การจัด้การผลิตผลและการ      97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล บนเว็ิบและโมุ่บาย

แปรร้ปผลิตผลเกษตร  สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ 99321  การประยก่ต์เทคโนโลยสีารสนเทศึ

94431  การจัด้การการตลาด้ และการส่�อสารสำาห้รับผ้้ส้งอาย่

            สินค้าเกษตร

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ  (1)  เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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2. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม หรืออนุปริญญ� ส�ข�วิช�

ก�รจัดก�รอุตส�หกรรม จ�กวิทย�ลัยชุมชน

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121  อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์ 10131 สังคมุ่มุ่น่ษย์ 10151 ไทยศึึกษา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 

- บัังคับั   9   ชุุดวิิชุา

97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์   97220 การจัด้การและการพัื่ฒินา  97320  นวัิตกรรมุ่ การออกแบบ  

97214  วัิสด่้และการจัด้การ กลยท่ธ์ิผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และ

บรรจ่ภัณฑ์อย�างยั�งยน่           97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ                  บรรจ่ภัณฑ์(1)

97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ                 การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน          97431  เทคโนโลยีการแปรร้ปบรรจ่ภัณฑ์(1)

การเป็นผ้้ประกอบการ  อ่ตสาห้กรรมุ่  97432  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

97317  ระบบสารสนเทศึและ บรรจ่ภัณฑ์และการจัด้การ 

ระบบอัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่  ผลิตภัณฑ์(2)

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

71311  เทคโนโลยีการผลิตและ 97101  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับการพิื่มุ่พ์ื่ 97318  การออกแบบทางการพิื่มุ่พ์ื่

แปรร้ปอาห้าร 97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และ  และบรรจ่ภัณฑ์(1)

71314  การพัื่ฒินาผลิตภัณฑ์อาห้าร               การแก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่  99319  การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ

94330  การจัด้การผลิตผลและการ      97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล บนเว็ิบและโมุ่บาย

แปรร้ปผลิตผลเกษตร  สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ 99321  การประยก่ต์เทคโนโลยีสารสนเทศึ

94431  การจัด้การการตลาด้                 และการส่�อสารสำาห้รับผ้้ส้งอาย่

            สินค้าเกษตร

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณ

ฑ
์และการจัดการผลิตภัณ

ฑ
์ (96154)

3. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื�นที�ไม่ใช่ท�งด้�นอุตส�หกรรม

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์ 10141 วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึึกษา

และสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

- บัังคับั   10   ชุุดวิิชุา

97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์   97220  การจัด้การและการพัื่ฒินา 97320  นวัิตกรรมุ่ การออกแบบ  

97214  วัิสด่้และการจัด้การ กลย่ทธ์ิผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และ

บรรจ่ภัณฑ์อย�างยั�งยน่       97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ                บรรจ่ภัณฑ์(1)

97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ                การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน       97418  ควิามุ่ปลอด้ภัย อาชีวิอนามัุ่ย

การเป็นผ้้ประกอบการ  อ่ตสาห้กรรมุ่ และสิ�งแวิด้ล้อมุ่ในอ่ตสาห้กรรมุ่

97317  ระบบสารสนเทศึและ             97431  เทคโนโลยีการแปรร้ปบรรจ่ภัณฑ์(1)

ระบบอัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่     97432  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

บรรจ่ภัณฑ์และการจัด้การ

ผลิตภัณฑ์(2)

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้� 

71311  เทคโนโลยีการผลิตและ 97101  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับการพิื่มุ่พ์ื่   97318  การออกแบบทางการพิื่มุ่พ์ื่

แปรร้ปอาห้าร 97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และ  และบรรจ่ภัณฑ์(1)

71314  การพัื่ฒินาผลิตภัณฑ์อาห้าร                การแก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่  99319  การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ

94330  การจัด้การผลิตผลและการ       97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล บนเว็ิบและโมุ่บาย

แปรร้ปผลิตผลเกษตร  สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ  99321  การประยก่ต์เทคโนโลยีสารสนเทศึ

94431  การจัด้การการตลาด้สินค้าเกษตร และการส่�อสารสำาห้รับผ้้ส้งอาย่

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น



468 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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- และเลือกอ้ก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

96102  คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ       97419  การจัด้การค่ณภาพื่และ 97420  การจัด้การโลจิสติกส์และ

วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี                  มุ่าตรฐานอ่ตสาห้กรรมุ่               โซ่�อ่ปทานสำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

4. สำ�เร็จก�รศึึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ�งหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

10151 ไทยศึึกษา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

- บัังคับั   9  ชุุดวิิชุา

97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์  97220  การจัด้การและการพัื่ฒินา 97320  นวัิตกรรมุ่ การออกแบบ  

97214  วัิสด่้และการจัด้การ กลยท่ธ์ิผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และ

บรรจ่ภัณฑ์อย�างยั�งยน่        97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ                บรรจ่ภัณฑ์(1)

97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ                 การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน      97431  เทคโนโลยีการแปรร้ปบรรจ่ภัณฑ์(1)

การเป็นผ้้ประกอบการ                อ่ตสาห้กรรมุ่ 97432  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี        

97317  ระบบสารสนเทศึและ บรรจ่ภัณฑ์และการจัด้การ 

ระบบอัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่  ผลิตภัณฑ์(2)

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น



469ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณ

ฑ
์และการจัดการผลิตภัณ

ฑ
์ (96154)

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้� 

71311  เทคโนโลยีการผลิตและ 97101  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับการพิื่มุ่พ์ื่   97318  การออกแบบทางการพิื่มุ่พ์ื่

แปรร้ปอาห้าร 97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และ  และบรรจ่ภัณฑ์(1)

71314  การพัื่ฒินาผลิตภัณฑ์อาห้าร               การแก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่  99319  การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ

94330  การจัด้การผลิตผลและการ       97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล บนเว็ิบและโมุ่บาย

แปรร้ปผลิตผลเกษตร  สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ  99321  การประยก่ต์เทคโนโลยีสารสนเทศึ

94431  การจัด้การการตลาด้  และการส่�อสารสำาห้รับผ้้ส้งอาย่

             สินค้าเกษตร

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

5. สำ�เร็จก�รศึึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ�งหรือเทียบเท่�ที�ไม่ใช่ส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

10151 ไทยศึึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

- บัังคับั   10   ชุุดวิิชุา

97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์  97220 การจัด้การและการพัื่ฒินา 97320  นวัิตกรรมุ่ การออกแบบ  

97214  วัิสด่้และการจัด้การ กลยท่ธ์ิผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และ

บรรจ่ภัณฑ์อย�างยั�งยน่           97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ               บรรจ่ภัณฑ์(1)

97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ                การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน      97419  การจัด้การค่ณภาพื่และ

การเป็นผ้้ประกอบการ  อ่ตสาห้กรรมุ่  มุ่าตรฐานอ่ตสาห้กรรมุ่

97317  ระบบสารสนเทศึและ           97431  เทคโนโลยีการแปรร้ปบรรจ่ภัณฑ์(1)

ระบบอัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่  97432  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

บรรจ่ภัณฑ์และการจัด้การ

ผลิตภัณฑ์(2)

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น



470 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�    

 71311  เทคโนโลยีการผลิตและ 97101  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับการพิื่มุ่พ์ื่    97318  การออกแบบทางการพิื่มุ่พ์ื่

             แปรร้ปอาห้าร                       97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และ                    และบรรจ่ภัณฑ์(1)

    71314  การพัื่ฒินาผลิตภัณฑ์อาห้าร                การแก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่   99319  การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ

    94330  การจัด้การผลิตผลและการ        97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล                       บนเว็ิบและโมุ่บาย

             แปรร้ปผลิตผลเกษตร                       สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ   99321  การประยก่ต์เทคโนโลยีสารสนเทศึ

    94431  การจัด้การการตลาด้                                                                               และการส่�อสารสำาห้รับผ้้ส้งอาย่

             สินค้าเกษตร

 -  และเลือกอ้ก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

 96102  คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ      97418  ควิามุ่ปลอด้ภัย อาชีวิอนามัุ่ย    97420  การจัด้การโลจิสติกส์และ

           วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี                  และสิ�งแวิด้ล้อมุ่ในอ่ตสาห้กรรมุ่               โซ่�อ่ปทานสำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ  (1)  เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
แขนงวิชาวิทยการ์คอมพิ

วิเตอร์

คุณสูมบัติข้องผู้สูมัคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

1) วิชาเอุกวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ รหัส 96414

2) วิชาเอุกวิทยาการข้อุมูล รหัส 96424

3) วิชาเอุกเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อุสาร รหัส 96434

ชื�อุปร์ิญญา ชื�อุย่อุ
วิิทยาศึาสตรบัณฑิต (วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์) วิท.บ. (วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science) B.Sc. (Computer Science)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอุก คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

ร์หััส 96

แขนงวิิชาวิิทยาการ์คอุมพิิวิเตอุร์์

1. วิิชาเอุกวิิทยาการ์คอุมพิิวิเตอุร์์ ร์หััส 96414   

   เปิดสอน 2 กลุ่มวิชา* ดังนี�

   1) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ รหัส 1

  2) เว็บและโมบายเทคโนโลยี รหัส 2

2. วิิชาเอุกวิิทยาการ์ข�อุมูล ร์หััส 96424

3. วิิชาเอุกเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์สื�อุสาร์ 

 ร์หััส 96434 

 เปิดสอน 2 กลุ่มวิชา* ดังนี�

    1) เทคโนโลยีการส่ือสาร รหัส 1

   2) เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 2

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. สำาเร็จการศึึกษามัุ่ธิยมุ่ศึึกษาตอนต้น (มุ่.3) ห้ร่อเทียบเท�า 

 ตามุ่ที�กระทรวิงศึึกษาธิิการรับรอง หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า  25 ปีบริบูรณ์ 

 ในวัินเปิด้ภาคการศึึกษาที�สมุ่ัคร โด้ยกรอกแบบฟอร์ม มสธ.31 

 ในหน้า 527 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครเพ่ือใช้ 

 ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หัรื์อุ

2. สำาเร็จการศึึกษามัุ่ธิยมุ่ศึึกษาตอนปลาย (มุ่.6) ห้ร่อเทียบเท�า

 ตามุ่ที�กระทรวิงศึึกษาธิิการรับรอง หัร์ือุ

3.  สำาเร็จการศึึกษาประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) ห้ร่อเทียบเท�า หัร์ือุ

4. สำาเร็จการศึึกษาอน่ปริญญา ห้ร่อประกาศึนียบัตรวิิชาชพีื่ชั�นส้ง (ปวิส.)

 ห้ร่อเทียบเท�าในสาขาวิิชาคอมุ่พิื่วิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศึ  

 เทคโนโลยีการส่�อสาร โทรคมุ่นาคมุ่ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

 จากสถาบันอ่ด้มุ่ศึึกษาที�สภามุ่ห้าวิิทยาลัยรับรอง หัรื์อุ

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 473-495

สมัครภาคต้น   ศกึษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 502-504

สมัครภาคปลาย ศกึษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 508-511

*ผู้สมัครต้องกรอกช่ือและรหัสกลุ่มวิชา

ท่ีต้องการศึกษาลงในใบสมัครฯ (มสธ.1)

ข้อ 19.3 และข้อ 19.4 ให้ครบถ้ึวน

มิฉะนั�นการสมัครของท่านจะไม่สมบูรณ์
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สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอุก คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

ร์หััส 96

แขนงวิิชาวิิทยาการ์คอุมพิิวิเตอุร์์

1. วิิชาเอุกวิิทยาการ์คอุมพิิวิเตอุร์์ ร์หััส 96414   

   เปิดสอน 2 กลุ่มวิชา* ดังนี�

   1) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ รหัส 1

  2) เว็บและโมบายเทคโนโลยี รหัส 2

2. วิิชาเอุกวิิทยาการ์ข�อุมูล ร์หััส 96424

3. วิิชาเอุกเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์สื�อุสาร์ 

 ร์หััส 96434

 เปิดสอน 2 กลุ่มวิชา* ดังนี�

    1) เทคโนโลยีการส่ือสาร รหัส 1

 2) เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 2

   (ต�อ)

5.  สำาเร็จการศึึกษาอน่ปริญญา ห้ร่อประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.)

 ห้ร่อเทียบเท�าท่ีไม่ใช่สาขาวิิชาคอมุ่พิื่วิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศึ

 เทคโนโลยีการส่�อสาร โทรคมุ่นาคมุ่ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

 จากสถาบันอ่ด้มุ่ศึึกษาที�สภามุ่ห้าวิิทยาลัยรับรอง หัรื์อุ

6. สำาเร็จการศึึกษาอน่ปริญญาบริห้ารธ่ิรกิจ สาขาวิิชาคอมุ่พิื่วิเตอร์ธ่ิรกิจ 

 จากวิิทยาลัยช่มุ่ชน หัร์ือุ 

7. สำาเร็จการศึึกษาปริญญาชั�นใด้ชั�นห้นึ�งห้ร่อเทียบเท�าในสาขาวิิชา 

 คอมุ่พิื่วิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศึ เทคโนโลยีการส่�อสาร

 โทรคมุ่นาคมุ่ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอ่ด้มุ่ศึึกษาที� 

 สภามุ่ห้าวิิทยาลัยรับรอง หัรื์อุ

8. สำาเร็จการศึึกษาปริญญาชั�นใด้ชั�นห้นึ�งห้ร่อเทียบเท�าท่ีไม่ใช่สาขา 

 วิิชาคอมุ่พิื่วิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศึ เทคโนโลยีการส่�อสาร

 โทรคมุ่นาคมุ่ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอ่ด้มุ่ศึึกษา

 ที�สภามุ่ห้าวิิทยาลัยรับรอง

นักศึกษาท่ีศึกษาในโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572 

มหาวิทยาลัยจะโอนนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรปรับปรุงฉบับใหม่โดยอัตโนมัติ

 

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 473-495

สมัครภาคต้น   ศกึษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 502-504

สมัครภาคปลาย ศกึษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 508-511

*ผู้สมัครต้องกรอกช่ือและรหัสกลุ่มวิชา

ท่ีต้องการศึกษาลงในใบสมัครฯ (มสธ.1)

ข้อ 19.3 และข้อ 19.4 ให้ครบถ้ึวน

มิฉะนั�นการสมัครของท่านจะไม่สมบูรณ์
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกวิทยาการ์คอมพิ

วิเตอร์ (96414)

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดข้องหลัักสููตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาเอุกวิทยาการคอุมพิวเตอุร์  รหัส 96414  
1. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

10103 ทักษะชีวิิต  10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์  10151  ไทยศึึกษา

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร  10141 วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ 99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

 วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์ 

วิิชุาเฉพาะด้าน   13   ชุุดวิิชุา

- บัังคับั   9   ชุุดวิิชุา

96304 การส่�อสารข้อมุ้่ลและระบบ 99301  เทคโนโลยีการบริการผ�านเว็ิบ 99316 การวิิเคราะห์้และออกแบบ

เคร่อข�ายคอมุ่พิื่วิเตอร์ และการประย่กต์ ระบบเชิงวัิตถ่

96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1) 99314 โครงสร้างข้อมุ้่ลและขั�นตอนวิิธีิ 99420 การโปรแกรมุ่เว็ิบ(1)

96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)  99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์ 99429 ประสบการณ์วิิชาชีพื่

และระบบปฏิิบัติการ วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์(2) 

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น



474 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สา
ขา

วิช
าวิ

ทย
าศ

าส
ตร์

แล
ะเ

ทค
โน

โล
ยี 

(9
6)

วิช
าเ

อก
วิท

ยา
กา

ร์ค
อม

พิ
วิเ

ตอ
ร์ 

(9
64

14
)

- และเลือก  2  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้� 

99201 วิิทยาศึาสตร์สำาห้รับเทคโนโลยี 99313 การส่�อสารไร้สายและเคร่อข�าย 99414 เทคโนโลยีมัุ่ลติมีุ่เดี้ย

 สารสนเทศึและการส่�อสาร 99402 การจัด้การควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัย 99419 ควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัยไซ่เบอร์

99205 ห้ลักวิิทยาการข้อมุ้่ลและ  ในระบบคอมุ่พิื่วิเตอร์  99424 ปัญญาประดิ้ษฐ์และ

การแสด้งผลด้้วิยแผนภาพื่  99410 การจัด้การและการออกแบบ การเรียนร้้ของเคร่�อง(1)

ระบบโทรคมุ่นาคมุ่

- และเลือกอ้ก  2  ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้� 

1) กลุ่มวิิชุาวิิทยาการคอมพิวิเต้อร์ประยุกต์้ รหัส 1

99415 วิิศึวิกรรมุ่ซ่อฟต์แวิร์ 99421 การโปรแกรมุ่เชิงวัิตถ่(1)

2) กลุ่มวิิชุาเว็ิบัและโมบัายเทคโนโลย้ รหัส 2

99319 การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ 99422 การโปรแกรมุ่ประย่กต์บนอ่ปกรณ์เคล่�อนที�(1)

 บนเว็ิบและโมุ่บาย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกวิทยาการ์คอมพิ

วิเตอร์ (96414)

2. สำ�เร็จก�รศึึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศึนียบัตรวิช�ชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยีก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญ�บริห�รธุุรกิจ

ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ จ�กวิทย�ลัยชุมชน

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์ 10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์ 10151 ไทยศึึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ 99203  คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

 วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์ 

วิิชุาเฉพาะด้าน   8   ชุุดวิิชุา  

- บัังคับั   6   ชุุดวิิชุา

96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1) 99301 เทคโนโลยีการบริการผ�านเว็ิบ  99420 การโปรแกรมุ่เว็ิบ(1)

96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1) และการประยก่ต์  99429 ประสบการณ์วิิชาชีพื่

99316 การวิิเคราะห์้และออกแบบ วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์(2)

ระบบเชิงวัิตถ่

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้�

1) กลุ่มวิิชุาวิิทยาการคอมพิวิเต้อร์ประยุกต์้ รหัส 1

99415 วิิศึวิกรรมุ่ซ่อฟต์แวิร์ 99421 การโปรแกรมุ่เชิงวัิตถ่(1)

2) กลุ่มวิิชุาเว็ิบัและโมบัายเทคโนโลย้ รหัส 2

99319 การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ 99422 การโปรแกรมุ่ประยก่ต์บนอ่ปกรณ์เคล่�อนที�(1)

บนเว็ิบและโมุ่บาย

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

3. สำ�เร็จก�รศึึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศึนียบัตรวิช�ชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที�ไม่ใช่ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์

 เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยีก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์  10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์  10151 ไทยศึึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ 99203  คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี   วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกวิทยาการ์คอมพิ

วิเตอร์ (96414)

วิิชุาเฉพาะด้าน   11   ชุุดวิิชุา 

- บัังคับั   9   ชุุดวิิชุา

96304 การส่�อสารข้อมุ้่ลและระบบ 99301 เทคโนโลยีการบริการผ�านเว็ิบ 99316 การวิิเคราะห์้และออกแบบ

เคร่อข�ายคอมุ่พิื่วิเตอร์ และการประย่กต์ ระบบเชิงวัิตถ่

96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1) 99314 โครงสร้างข้อมุ้่ลและขั�นตอนวิิธีิ 99420  การโปรแกรมุ่เว็ิบ(1)

96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1) 99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์ 99429 ประสบการณ์วิิชาชีพื่

และระบบปฏิิบัติการ วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์(2) 

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้�

1) กลุ่มวิิชุาวิิทยาการคอมพิวิเต้อร์ประยุกต์้ รหัส 1

99415 วิิศึวิกรรมุ่ซ่อฟต์แวิร์ 99421 การโปรแกรมุ่เชิงวัิตถ่(1)

2) กลุ่มวิิชุาเว็ิบัและโมบัายเทคโนโลย้ รหัส 2

99319 การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ 99422 การโปรแกรมุ่ประยก่ต์บนอ่ปกรณ์เคล่�อนที�(1)

บนเว็ิบและโมุ่บาย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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4. สำ�เร็จก�รศึึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ�งหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยี 

 ก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึึกษา       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติ 99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

   เทคโนโลยี

 วิิชุาเฉพาะด้าน   8   ชุุดวิิชุา  

 -  บัังคับั   6   ชุุดวิิชุา

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99301 เทคโนโลยีการบริการผ�านเว็ิบ 99420 การโปรแกรมุ่เว็ิบ(1)

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)   และการประยก่ต์ 99429 ประสบการณ์วิิชาชีพื่

    99316 การวิิเคราะห์้และออกแบบ   วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์(2)

     ระบบเชิงวัิตถ่ 

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้�

 1) กลุ่มวิิชุาวิิทยาการคอมพิวิเต้อร์ประยุกต์้ รหัส 1

 99415 วิิศึวิกรรมุ่ซ่อฟต์แวิร์  99421 การโปรแกรมุ่เชิงวัิตถ่(1)

 2) กลุ่มวิิชุาเว็ิบัและโมบัายเทคโนโลย้ รหัส 2

 99319 การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ 99422 การโปรแกรมุ่ประยก่ต์บนอ่ปกรณ์เคล่�อนที�(1)

   บนเว็ิบและโมุ่บาย

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น



479ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกวิทยาการ์คอมพิ

วิเตอร์ (96414)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

5. สำ�เรจ็ก�รศึกึษ�ปริญญ�ชัน้ใดชัน้หนึ�งหรือเทียบเท่�ที�ไมใ่ช่ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยี 

 ก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึึกษา       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติ 99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

   เทคโนโลยี

 

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
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  วิิชุาเฉพาะด้าน   11   ชุุดวิิชุา 

- บัังคับั   9   ชุุดวิิชุา

96304 การส่�อสารข้อมุ้่ลและระบบ 99301 เทคโนโลยีการบริการผ�านเว็ิบ 99316 การวิิเคราะห์้และออกแบบ

เคร่อข�ายคอมุ่พิื่วิเตอร์ และการประย่กต์ ระบบเชิงวัิตถ่

96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99314 โครงสร้างข้อมุ้่ลและขั�นตอนวิิธีิ 99420  การโปรแกรมุ่เว็ิบ(1)

96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1) 99315  สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์ 99429 ประสบการณ์วิิชาชีพื่

และระบบปฏิิบัติการ วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์(2) 

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้�

1) กลุ่มวิิชุาวิิทยาการคอมพิวิเต้อร์ประยุกต์้ รหัส 1

99415 วิิศึวิกรรมุ่ซ่อฟต์แวิร์ 99421 การโปรแกรมุ่เชิงวัิตถ่(1)

2) กลุ่มวิิชุาเว็ิบัและโมบัายเทคโนโลย้ รหัส 2

99319 การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ 99422 การโปรแกรมุ่ประย่กต์บนอ่ปกรณ์เคล่�อนที�(1)

บนเว็ิบและโมุ่บาย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกวิทยาการ์ข้อมูล (96424)

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดข้องหลัักสููตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาเอุกวิทยาการข้อุมูล  รหัส 96424  
1. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

10103 ทักษะชีวิิต  10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์  10151  ไทยศึึกษา

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร  10141 วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ 99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

 วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์ 

วิิชุาเฉพาะด้าน   13   ชุุดวิิชุา

96304 การส่�อสารข้อมุ้่ลและระบบ 99205 ห้ลักวิิทยาการข้อมุ้่ลและ 99323 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์

เคร่อข�ายคอมุ่พิื่วิเตอร์ การแสด้งผลด้้วิยแผนภาพื่  สำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล(1)

96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1) 99314 โครงสร้างข้อมุ้่ลและขั�นตอนวิิธีิ 99423 ข้อมุ้่ลขนาด้ให้ญ�และการประยก่ต์

96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1) 99315  สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์ 99424 ปัญญาประดิ้ษฐ์และการเรียนร้้

96415 ระบบธ่ิรกิจอัจฉริยะ และระบบปฏิิบัติการ ของเคร่�อง(1)

99204 สถิติสำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล 99322  องค์กรดิ้จิทัลและ 99425 ประสบการณ์วิิชาชีพื่วิิทยาการ

การบริห้ารจัด้การ ข้อมุ้่ล(2) 

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

2. สำ�เร็จก�รศึึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศึนียบัตรวิช�ชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์

 เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยีก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญ�บริห�รธุุรกิจ

 ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ จ�กวิทย�ลัยชุมชน

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์  10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์  10151 ไทยศึึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ 99203  คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี   วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

หัมายเหัตุ *  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกวิทยาการ์ข้อมูล (96424)

 วิิชุาเฉพาะด้าน   8   ชุุดวิิชุา  

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99205 ห้ลักวิิทยาการข้อมุ้่ลและ  99423 ข้อมุ้่ลขนาด้ให้ญ�และการประยก่ต์

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)   การแสด้งผลด้้วิยแผนภาพื่  99424  ปัญญาประดิ้ษฐ์และการเรียนร้้

 99204 สถิติสำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล  99323 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์   ของเคร่�อง(1)

     สำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล(1)  99425 ประสบการณ์วิิชาชีพื่วิิทยาการ

       ข้อมุ้่ล(2)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

3. สำ�เร็จก�รศึึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศึนียบัตรวิช�ชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที�ไม่ใช่ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์

 เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยีก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์  10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์  10151 ไทยศึึกษา

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น



484 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ 99203  คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี   วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

 วิิชุาเฉพาะด้าน   11   ชุุดวิิชุา  

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99205 ห้ลักวิิทยาการข้อมุ้่ลและ  99323 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)   การแสด้งผลด้้วิยแผนภาพื่   สำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล(1)

 96415 ระบบธ่ิรกิจอัจฉริยะ  99314 โครงสร้างข้อมุ้่ลและขั�นตอนวิิธีิ  99423 ข้อมุ้่ลขนาด้ให้ญ�และการประยก่ต์

 99204 สถิติสำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล  99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์  99424 ปัญญาประดิ้ษฐ์และการเรียนร้้

     และระบบปฏิิบัติการ   ของเคร่�อง(1)

      99425 ประสบการณ์วิิชาชีพื่วิิทยาการ

       ข้อมุ้่ล(2) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระด้ับประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น



485ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกวิทยาการ์ข้อมูล (96424)

4. สำ�เร็จก�รศึึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ�งหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยี 

 ก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึึกษา       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติ 99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

   เทคโนโลยี

 วิิชุาเฉพาะด้าน   8   ชุุดวิิชุา  

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99205 ห้ลักวิิทยาการข้อมุ้่ลและ  99423 ข้อมุ้่ลขนาด้ให้ญ�และการประยก่ต์

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)   การแสด้งผลด้้วิยแผนภาพื่  99424  ปัญญาประดิ้ษฐ์และการเรียนร้้

 99204 สถิติสำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล  99323 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์   ของเคร่�อง(1)

     สำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล(1)  99425 ประสบการณ์วิิชาชีพื่วิิทยาการ

       ข้อมุ้่ล(2)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 
มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

5. สำ�เรจ็ก�รศึกึษ�ปริญญ�ชัน้ใดชัน้หนึ�งหรือเทียบเท่�ที�ไมใ่ช่ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยี

 ก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึึกษา       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติ 99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

   เทคโนโลยี

 วิิชุาเฉพาะด้าน   11   ชุุดวิิชุา  

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99205 ห้ลักวิิทยาการข้อมุ้่ลและ  99323 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)   การแสด้งผลด้้วิยแผนภาพื่   สำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล(1)

 96415 ระบบธ่ิรกิจอัจฉริยะ  99314 โครงสร้างข้อมุ้่ลและขั�นตอนวิิธีิ  99423 ข้อมุ้่ลขนาด้ให้ญ�และการประยก่ต์

 99204 สถิติสำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล  99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์  99424 ปัญญาประดิ้ษฐ์และการเรียนร้้

     และระบบปฏิิบัติการ   ของเคร่�อง(1)

      99425 ประสบการณ์วิิชาชีพื่วิิทยาการ

       ข้อมุ้่ล(2) 

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกวิทยาการ์ข้อมูล (96424)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา
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โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดข้องหลัักสููตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาเอุกเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อุสาร  รหัส 96434  
1. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

10103 ทักษะชีวิิต  10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์  10151  ไทยศึึกษา

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร  10141 วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ 99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

 วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์ 

วิิชุาเฉพาะด้าน   13   ชุุดวิิชุา

- บัังคับั   7   ชุุดวิิชุา

96304 การส่�อสารข้อมุ้่ลและระบบ 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1) 99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์

เคร่อข�ายคอมุ่พิื่วิเตอร์ 96414  การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)  และระบบปฏิิบัติการ

96407 การพัื่ฒินาระบบสารสนเทศึ 99202 การวิิเคราะห์้ข้อมุ้่ล 99409 ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

สารสนเทศึและการส่�อสาร(2) 

- และเลือก  2  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้� 

96411 ระบบสารสนเทศึและ 99201 วิิทยาศึาสตร์สำาห้รับเทคโนโลยี 99321 การประยก่ต์เทคโนโลยีสารสนเทศึ

การจัด้การควิามุ่ร้้ สารสนเทศึและการส่�อสาร และการส่�อสารสำาห้รับผ้้ส้งอาย่

96412 การบริห้ารโครงการ 99301 เทคโนโลยีการบริการผ�านเว็ิบ 99402 การจัด้การควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัย

ด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศึ  และการประย่กต์ ในระบบคอมุ่พิื่วิเตอร์

99314 โครงสร้างข้อมุ้่ลและขั�นตอนวิิธีิ 99414 เทคโนโลยีมัุ่ลติมีุ่เดี้ย

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ (96434) 

 - และเลือกอ้ก  4  ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้� 

 1)  กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้การสื�อสาร รหัส 1

 99313 การส่�อสารไร้สายและเคร่อข�าย  99410 การจัด้การและการออกแบบ  99412 ห้ลักการและการบริห้ารเคร่อข�าย(1)

     ระบบโทรคมุ่นาคมุ่  99419 ควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัยไซ่เบอร์

 2)  กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้สารสนเทศธุุรกิจ รหัส 2 

 96404 การตรวิจสอบระบบงาน  96415 ระบบธ่ิรกิจอัจฉริยะ  99322 องค์กรดิ้จิทัลและการบริห้ารจัด้การ

   คอมุ่พิื่วิเตอร์และการควิบค่มุ่  99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัุ่ติ

   ภายใน   และพื่าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(1)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

2. สำ�เร็จก�รศึึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศึนียบัตรวิช�ชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์

 เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยีก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญ�บริห�รธุุรกิจ

 ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ จ�กวิทย�ลัยชุมชน

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
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รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์  10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์  10151 ไทยศึึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ 99203  คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี   วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์   

 วิิชุาเฉพาะด้าน   8   ชุุดวิิชุา  

 - บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)  99409 ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

    99202 การวิิเคราะห์้ข้อมุ้่ล   สารสนเทศึและการส่�อสาร(2) 

 - และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้�

 1) กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้การสื�อสาร รหัส 1

 99313 การส่�อสารไร้สายและเคร่อข�าย  99410 การจัด้การและการออกแบบ  99412 ห้ลักการและการบริห้ารเคร่อข�าย(1)

     ระบบโทรคมุ่นาคมุ่  99419 ควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัยไซ่เบอร์

   2) กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้สารสนเทศธุุรกิจ รหัส 2

 96404 การตรวิจสอบระบบงาน  96415 ระบบธ่ิรกิจอัจฉริยะ  99322 องค์กรดิ้จิทัลและการบริห้ารจัด้การ

   คอมุ่พิื่วิเตอร์และการควิบค่มุ่  99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัุ่ติ

   ภายใน   และพื่าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(1)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระด้ับประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ (96434) 

3. สำ�เร็จก�รศึึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศึนียบัตรวิช�ชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที�ไม่ใช่ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยีก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์ 10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์ 10151 ไทยศึึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ 99203  คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

 วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

วิิชุาเฉพาะด้าน   11   ชุุดวิิชุา  

- บัังคับั   7   ชุุดวิิชุา

96304 การส่�อสารข้อมุ้่ลและระบบ 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์

เคร่อข�ายคอมุ่พิื่วิเตอร์ 96414  การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)  และระบบปฏิิบัติการ

96407 การพัื่ฒินาระบบสารสนเทศึ 99202 การวิิเคราะห์้ข้อมุ้่ล 99409 ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

สารสนเทศึและการส่�อสาร(2) 

- และเลือก   4  ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้�

1) กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้การสื�อสาร รหัส 1

99313 การส่�อสารไร้สายและเคร่อข�าย  99410 การจัด้การและการออกแบบ  99412 ห้ลักการและการบริห้ารเคร่อข�าย(1)

ระบบโทรคมุ่นาคมุ่  99419 ควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัยไซ่เบอร์

2) กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้สารสนเทศธุุรกิจ รหัส 2

96404 การตรวิจสอบระบบงาน 96415 ระบบธ่ิรกิจอัจฉริยะ 99322 องค์กรดิ้จิทัลและการบริห้ารจัด้การ

คอมุ่พิื่วิเตอร์และการควิบค่มุ่ 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัุ่ติ

ภายใน  และพื่าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(1)

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระด้ับประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

4. สำ�เร็จก�รศึึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ�งหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยี 

 ก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึึกษา       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติ 99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

   เทคโนโลยี

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ (96434) 

 วิิชุาเฉพาะด้าน   8   ชุุดวิิชุา  

 - บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)  99409 ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

    99202 การวิิเคราะห์้ข้อมุ้่ล   สารสนเทศึและการส่�อสาร(2) 

 - และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้�

 1) กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้การสื�อสาร รหัส 1

 99313 การส่�อสารไร้สายและเคร่อข�าย  99410 การจัด้การและการออกแบบ  99412 ห้ลักการและการบริห้ารเคร่อข�าย(1)

     ระบบโทรคมุ่นาคมุ่  99419 ควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัยไซ่เบอร์

  2)  กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้สารสนเทศธุุรกิจ รหัส 2

 96404 การตรวิจสอบระบบงาน  96415 ระบบธ่ิรกิจอัจฉริยะ  99322 องค์กรดิ้จิทัลและการบริห้ารจัด้การ

   คอมุ่พิื่วิเตอร์และการควิบค่มุ่  99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัุ่ติ

   ภายใน   และพื่าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(1)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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5. สำ�เรจ็ก�รศึกึษ�ปริญญ�ชัน้ใดชัน้หนึ�งหรอืเทยีบเท�่ที�ไมใ่ชส่�ข�วิช�คอมพิวเตอร ์เทคโนโลยสี�รสนเทศึ เทคโนโลยี

ก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึึกษา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติ 99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

 เทคโนโลยี

วิิชุาเฉพาะด้าน   11   ชุุดวิิชุา 

- บัังคับั   7   ชุุดวิิชุา

96304 การส่�อสารข้อมุ้่ลและระบบ 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์

เคร่อข�ายคอมุ่พิื่วิเตอร์ 96414  การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)  และระบบปฏิิบัติการ

96407 การพัื่ฒินาระบบสารสนเทศึ 99202 การวิิเคราะห์้ข้อมุ้่ล 99409 ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

สารสนเทศึและการส่�อสาร(2) 

- และเลือก   4  ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้�

1) กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้การสื�อสาร รหัส 1

99313 การส่�อสารไร้สายและเคร่อข�าย  99410 การจัด้การและการออกแบบ  99412 ห้ลักการและการบริห้ารเคร่อข�าย(1)

ระบบโทรคมุ่นาคมุ่  99419 ควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัยไซ่เบอร์

2) กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้สารสนเทศธุุรกิจ รหัส 2

96404 การตรวิจสอบระบบงาน 96415 ระบบธ่ิรกิจอัจฉริยะ 99322 องค์กรดิ้จิทัลและการบริห้ารจัด้การ

คอมุ่พิื่วิเตอร์และการควิบค่มุ่ 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัุ่ติ

ภายใน  และพื่าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(1)

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
(1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ (96434) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา
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คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์
หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภััณฑ์และบรรจุัภััณฑ์  รหัส 96111 

ชื�อุปร์ะกาศนียบััตร์ ชื�อุย่อุ
ประกาศึนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจ่ภัณฑ์ ป. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจ่ภัณฑ์)
Certificate in Product and Packaging Technology Cert. in Product and Packaging Technology

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอุก คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

ร์หััส 96

ปร์ะกาศนียบััตร์เทคโนโลยีผู้ลิตภัณฑิ์

และบัร์ร์จุภัณฑิ์ 

ร์หััส 96111  

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. สำาเร็จการศึึกษามัุ่ธิยมุ่ศึึกษาตอนต้น (มุ่.3) ห้ร่อเทียบเท�า  

 ตามุ่ที�กระทรวิงศึึกษาธิิการรับรอง และประกอบอาชีพื่มุ่าแล้วิ 

 ไม่น้อยกว่า 5 ปี ห้ลังสำาเร็จการศึึกษา นับถึงวัินเปิด้ภาคการศึึกษา 

 ที�สมัุ่คร หัรื์อุ

2. สำาเร็จการศึึกษามัุ่ธิยมุ่ศึึกษาตอนต้น (มุ่.3) ห้ร่อเทียบเท�า

 ตามุ่ที�กระทรวิงศึึกษาธิิการรับรอง โด้ยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปี 

 บริบูรณ์ นับถึงวัินเปิด้ภาคการศึึกษาที�สมัุ่คร หัรื์อุ

3.  สำาเร็จการศึึกษามัุ่ธิยมุ่ศึึกษาตอนปลาย (มุ่.6) ห้ร่อเทียบเท�า  

 ห้ร่อประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) ห้ร่อเทียบเท�า

 ตามุ่ที�กระทรวิงศึึกษาธิิการรับรอง หัรื์อุ

4. สำาเร็จการศึึกษาประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) ท่กสาขาวิิชา

 ห้ร่อเทียบเท�า ห้ร่ออน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�า จากสถาบันการศึึกษา 

 ที�สภามุ่ห้าวิิทยาลัยรับรอง หัรื์อุ

5.  สำาเร็จการศึึกษาปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ห้ร่อส้งกวิ�า จากสถาบัน 

 การศึึกษาที�สภามุ่ห้าวิิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 497

สมัครภาคต้น    ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 505

สมัครภาคปลาย   ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 512
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ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณ
ฑ

์และบรรจุภัณ
ฑ

์ (96111)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดข้องหลัักสููตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภััณฑ์และบรรจุัภััณฑ์  รหัส 96111

โครงสูร้างหลัักสููตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 1 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

- บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

97316 เทคโนโลยีการออกแบบ 97318 การออกแบบทางการพิื่มุ่พ์ื่ 97431 เทคโนโลยีการแปรร้ป

ผลิตภัณฑ์และกระบวิน และบรรจ่ภัณฑ์(1) บรรจ่ภัณฑ์(1)

การผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่(1)

- และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

97103 ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์ 97218 การจัด้การด้ำาเนินงานและ 97419 การจัด้การค่ณภาพื่และ

97214 วัิสด่้ทางการพิื่มุ่พ์ื่และบรรจ่ภัณฑ์ การเป็นผ้้ประกอบการ มุ่าตรฐานอ่ตสาห้กรรมุ่

97219 วัิสด่้อ่ตสาห้กรรมุ่และ 97420 การจัด้การโลจิสติกส์และ

กรรมุ่วิิธีิการผลิต(2) โซ่�อ่ปทานสำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่ 

 

 

 
หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ

(2) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การเก็บคะแนนจากการทำากิจกรรมุ่ในระบบ e-Learning
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คุณสูมบัติข้องผู้สูมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอุมพิวเตอุร์  รหัส 96311 

ชื�อุปร์ะกาศนียบััตร์ ชื�อุย่อุ
ประกาศึนียบัตรการโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์ ป. การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์
Certificate in Computer Programming Cert. in Computer Programming

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั�น)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอุก คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

ร์หััส 96

ปร์ะกาศนียบััตร์การ์โปร์แกร์มคอุมพิิวิเตอุร์์

ร์หััส 96311

เปิดสอน 2 กลุ่มวิชา* ดังนี�

1. กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ัวไป

 รหัส 1

2. กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์

 เคล่ือนท่ี รหัส 2

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. สำาเร็จการศึึกษามัุ่ธิยมุ่ศึึกษาตอนปลาย (มุ่.6) ห้ร่อเทียบเท�า  

 ห้ร่อประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) ห้ร่อเทียบเท�า ตามุ่ที�กระทรวิง 

 ศึึกษาธิิการรับรอง หัรื์อุ

2. สำาเร็จการศึึกษาประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) ห้ร่อเทียบเท�า 

  ห้ร่ออน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�า จากสถาบันการศึึกษาที�กระทรวิง 

 ศึึกษาธิิการรับรอง หัรื์อุ

3.  สำาเร็จการศึึกษาปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ห้ร่อส้งกวิ�า

 จากสถาบันการศึึกษาที�สภามุ่ห้าวิิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 499

ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 505

*ผู้สมัครต้องกรอกช่ือและรหัสกลุ่มวิชา

ท่ีต้องการศึกษาลงในใบสมัครฯ (มสธ.1)

ข้อ 19.3 และข้อ 19.4 ให้ครบถ้ึวน

มิฉะนั�นการสมัครของท่านจะไม่สมบูรณ์
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพ

ิวเตอร์ (96311)

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดข้องหลัักสููตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอุมพิวเตอุร์  รหัส 96311 (เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านัั�นั)

โครงสูร้างหลัักสููตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 1 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 1)  กลุ่มวิิชุาการโปรแกรมคอมพิวิเต้อร์ทั�วิไป  รหัส 1

  -  บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99420 การโปรแกรมุ่เว็ิบ(1) 99422 การโปรแกรมุ่เชิงวัิตถ่(1)

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์ (1)     

  - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�       

 96407 การพัื่ฒินาระบบสารสนเทศึ 99316 การวิิเคราะห์้และการออกแบบ 

     ระบบเชิงวัิตถ่

 2)  กลุ่มวิิชุาการโปรแกรมคอมพิวิเต้อร์บันอุปกรณ์์เคลื�อนท้�  รหัส 2

  -  บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99420 การโปรแกรมุ่เว็ิบ(1) 99422 การโปรแกรมุ่ประยก่ต์

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)    บนอ่ปกรณ์เคล่�อนที�(1) 

  -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�       

 96407 การพัื่ฒินาระบบสารสนเทศึ 99316 การวิิเคราะห์้และการออกแบบ 99319 การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ

     ระบบเชิงวัิตถ่  บนเว็ิบและโมุ่บาย

    

       

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ 
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สูาข้าวิิชาวิิทยีาศาสูตร์แลัะเทคโนโลัยีี รหัสู 96
โปรแกรมการลังทะเบียีนเรียีนข้องนักศึกษาที�สูมัครเรยีีน  

ภัาคต้น  ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

วิชาเอุกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจััดการ รหัส 96144

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศ่กษา ม.3 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ม.6 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ปวิชุ. หรือเท้ยบัเท่า

10111  ภาษาอังกฤษเพื่่�อการส่�อสาร
10141 วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพื่่�อชวีิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์      28 มุ่.ค. 2566  เช้า
เสาร์      28 มุ่.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   29 มุ่.ค. 2566  บ�าย

2) ส�าเร็จการศ่กษา ปวิส. หรืออนุปริญญาหรือเท้ยบัเท่าสาขาวิิชุาทางด้านอุต้สาหกรรม หรืออนุปริญญา สาขาวิิชุาการจัดการ 

 อุต้สาหกรรม การจัดการโลจิสติ้กส์ หรือในสาขาวิิชุาอื�นท้�เก้�ยวิข้อง จากวิิทยาลัยชุุมชุน

10151 ไทยศึึกษา
97218  การจดั้การด้ำาเนินงานและการเป็นผ้้ประกอบการ
97423 การวิางผังโรงงานและการศึึกษาการทำางานในอ่ตสาห้กรรมุ่

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   29 มุ่.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      28 มุ่.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   29 มุ่.ค. 2566  เช้า

3) ส�าเร็จการศ่กษา ปวิส. หรืออนุปริญญาหรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาทางด้านอตุ้สาหกรรม 

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
97423 การวิางผังโรงงานและการศึึกษาการทำางานในอ่ตสาห้กรรมุ่

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   29 มุ่.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      28 มุ่.ค. 2566  เช้า
อาทิตย์   29 มุ่.ค. 2566  เช้า

4) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาทางด้านอตุ้สาหกรรม

97218  การจดั้การด้ำาเนินงานและการเป็นผ้้ประกอบการ
97419  การจดั้การค่ณภาพื่และมุ่าตรฐานอ่ตสาห้กรรมุ่
97423 การวิางผังโรงงานและการศึึกษาการทำางานในอ่ตสาห้กรรมุ่

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์      28 มุ่.ค. 2566 บ�าย
เสาร์      28 มุ่.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์   29 มุ่.ค. 2566 เช้า

5) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาท้�ไม่ใชุ่ทางด้านอตุ้สาหกรรม

96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
97218  การจดั้การด้ำาเนินงานและการเป็นผ้้ประกอบการ
97423 การวิางผังโรงงานและการศึึกษาการทำางานในอ่ตสาห้กรรมุ่

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์     28 มุ่.ค. 2566 เช้า
เสาร์     28 มุ่.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   29 มุ่.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

วิชาเอุกเทคโนโลยีบรรจุัภััณฑ์และการจััดการผลิตภััณฑ์ รหัส 96154

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศ่กษา ม.3 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ม.6 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ปวิชุ. หรือเท้ยบัเท่า

10111  ภาษาอังกฤษเพื่่�อการส่�อสาร
10141 วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพื่่�อชวิีิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์      28 มุ่.ค. 2566  เช้า
เสาร์      28 มุ่.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์   29 มุ่.ค. 2566  บ�าย

2) ส�าเรจ็การศ่กษา ปวิส. หรอือนปุรญิญาหรอืเทย้บัเท่าในสาขาวิชิุาทางด้านอตุ้สาหกรรม หรอือนปุรญิญา สาขาวิชิุาการจดัการ 

 อตุ้สาหกรรม จากวิิทยาลัยชุุมชุน

10121  อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์
10151  ไทยศึึกษา
97218  การจดั้การด้ำาเนินงานและการเป็นผ้้ประกอบการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   29 มุ่.ค. 2566  เช้า
อาทิตย์  29 มุ่.ค. 2566 บ�าย
เสาร์     28 มุ่.ค. 2566  บ�าย

3) ส�าเร็จการศ่กษา ปวิส. หรืออนุปริญญาหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาอื�นท้�ไม่ใชุ่ทางด้านอตุ้สาหกรรม

10151  ไทยศึึกษา
97218  การจดั้การด้ำาเนินงานและการเป็นผ้้ประกอบการ
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�
96102  คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
97419  การจดั้การค่ณภาพื่และมุ่าตรฐานอ่ตสาห้กรรมุ่
97420  การจดั้การโลจิสต์ติกส์และโซ่�อ่ปทานสำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่

1,100 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์  29 มุ่.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      28 มุ่.ค. 2566  บ�าย

เสาร์     28 มุ่.ค. 2566 เช้า
เสาร์     28 มุ่.ค. 2566 เช้า
เสาร์      28 มุ่.ค. 2566  บ�าย

4) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชุั�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาทางด้านอุต้สาหกรรม

10151  ไทยศึึกษา
97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและการเป็นผ้้ประกอบการ
97317  ระบบสารสนเทศึและระบบอัตโนมุ่ัติในอ่ตสาห้กรรมุ่

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   29 มุ่.ค. 2566   บ�าย
เสาร์      28 มุ่.ค. 2566   บ�าย
อาทิตย์   29 มุ่.ค. 2566  เช้า

5) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชุั�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่ในสาขาวิิชุาทางด้านอุต้สาหกรรม

10151 ไทยศึึกษา
97218  การจดั้การด้ำาเนินงานและการเป็นผ้้ประกอบการ
97317  ระบบสารสนเทศึและระบบอัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   29 มุ่.ค. 2566  บ�าย
เสาร์     28 มุ่.ค. 2566   บ�าย
อาทิตย์   29 มุ่.ค. 2566   เช้า
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาเอุกวิทยาการคอุมพิวเตอุร์  รหัส 96414

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

1)  ส�าเร็จการศ่กษา ม.3 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ม.6 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ปวิชุ. หรือเท้ยบัเท่า

10103 ทักษะชีวิิต
10141 วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 บ�าย

2) ส�าเร็จการศ่กษาอนุปริญญา หรือ ปวิส. หรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร  
 โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาบัริหารธุุรกิจ สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ธุุรกิจ จากวิิทยาลัยชุุมชุน

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
2,900 บาท

อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 เช้า

3) ส�าเร็จการศ่กษาอนุปริญญา หรือ ปวิส. หรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์   เทคโนโลย้สารสนเทศ   เทคโนโลย้การสื�อสาร  
 โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10121  อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์
10151  ไทยศึึกษา
99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์และระบบปฏิิบัติการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 บ�าย

4) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชุั�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร  

 โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
2,900 บาท

อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 เช้า

5) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้ 

 การสื�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)

99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์และระบบปฏิิบัติการ

1,000 บาท
2,900 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 บ�าย

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาเอุกวิทยาการข้อุมูล  รหัส 96424

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

1)  ส�าเร็จการศ่กษา ม.3 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ม.6 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ปวิชุ. หรือเท้ยบัเท่า

10103 ทักษะชีวิิต
10141 วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 บ�าย

2) ส�าเร็จการศ่กษาอนุปริญญา หรือ ปวิส. หรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร  
 โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาบัริหารธุุรกิจ สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ธุุรกิ จากวิิทยาลัยชุุมชุน

10131 สังคมุ่มุ่น่ษย์
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
2,900 บาท

เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 เช้า

3) ส�าเร็จการศ่กษาอนุปริญญา หรือ ปวิส. หรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้ 
 การสื�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)

99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์และระบบปฏิิบัติการ

1,100 บาท
2,900 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 บ�าย

4) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร  
 โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
2,900 บาท

อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 เช้า

5) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้ 
 การสื�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96414  การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)

99314 โครงสร้างข้อมุ้่ลและขั�นตอนวิิธีิ

1,100 บาท
2,900 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 เช้า

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มุ่ีการฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาเอุกเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อุสาร  รหัส 96434

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

1)  ส�าเร็จการศ่กษา ม.3 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ม.6 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ปวิชุ. หรือเท้ยบัเท่า

10103 ทักษะชีวิิต
10141 วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 บ�าย

2) ส�าเร็จการศ่กษาอนุปริญญา หรือ ปวิส. หรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร  
 โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาบัริหารธุุรกิจ สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ธุุรกิจ จากวิิทยาลัยชุุมชุน

10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์
10151 ไทยศึึกษา
99202 การวิิเคราะห์้ข้อมุ้่ล

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 บ�าย 
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 บ�าย

3) ส�าเร็จการศ่กษาอนุปริญญา หรือ ปวิส. หรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้ 
 การสื�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์
10151 ไทยศึึกษา
99202 การวิิเคราะห์้ข้อมุ้่ล

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 บ�าย

4) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร  
 โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้การสื�อสาร
99419 ควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัยไซ่เบอร์
กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้สารสนเทศธุุรกิจ
99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัุ่ติและพื่าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(1)

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท 

2,600 บาท

อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 เช้า 

อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 เช้า

5) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้ 
 การสื�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
99202 การวิิเคราะห์้ข้อมุ้่ล

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566 บ�าย

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภััณฑ์และบรรจัุภััณฑ์ รหัส 96111 

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

97431 เทคโนโลยีการแปรร้ปบรรจ่ภัณฑ์(1)

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�
97214   วัิสด่้และการจัด้การบรรจ่ภัณฑ์อย�างยั�งยน่
97218 การจัด้การด้ำาเนินงานและการเป็นผ้้ประกอบการ
97419 การจัด้การค่ณภาพื่และมุ่าตรฐานอ่ตสาห้กรรมุ่
97420 การจัด้การโลจิสต์ติกส์และโซ่�อ่ปทานสำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่

4,700 บาท

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์   28 มุ่.ค. 2566   เช้า

เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566   บ�าย
เสาร์ 28 มุ่.ค. 2566   บ�าย
เสาร์  28 มุ่.ค. 2566   เช้า
เสาร์  28 มุ่.ค. 2566   บ�าย

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอุมพิวเตอุร์ รหัส 96311 ทุกกลุ่มวิชา

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

96408   การจดั้การระบบฐานข้อมุ่้ล(1)

96414   การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)

99420   การโปรแกรมุ่เว็ิบ(1)

3,200 บาท
2,900 บาท
4,000 บาท

เสาร์   28 มุ่.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 มุ่.ค. 2566 บ�าย

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มุ่ีการฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ
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สูาข้าวิิชาวิิทยีาศาสูตร์แลัะเทคโนโลัยีี รหัสู 96

โปรแกรมการลังทะเบยีีนเรียีนข้องนักศึกษาที�สูมัครเรยีีน  

ภัาคปลัายี  ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

วิชาเอุกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจััดการ รหัส 96144

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศ่กษา ม.3 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ม.6 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ปวิชุ. หรือเท้ยบัเท่า

10111  ภาษาอังกฤษเพื่่�อการส่�อสาร
10151  ไทยศึึกษา
96102  คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้า
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย

2) ส�าเร็จการศ่กษา ปวิส. หรืออนุปริญญาหรือเท้ยบัเท่าสาขาวิิชุาทางด้านอุต้สาหกรรม หรืออนุปริญญา สาขาวิิชุาการจัดการ

 อุต้สาหกรรม การจัดการโลจิสติ้กส์ หรือในสาขาวิิชุาอื�นท้�เก้�ยวิข้อง จากวิิทยาลัยชุุมชุน

10121  อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์
10151  ไทยศึึกษา
97314 เทคโนโลยีการวิางแผนและการควิบค่มุ่

ทางการผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้า
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย

3) ส�าเร็จการศ่กษา ปวิส. หรืออนุปริญญาหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาท้�ไม่ใชุ่ทางด้านอตุ้สาหกรรม

10121  อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์
96102  คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
97219  วิัสด้อ่่ตสาห้กรรมุ่และกรรมุ่วิิธีิการผลิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้า
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย

4) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชุั�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาทางด้านอตุ้สาหกรรม

97219  วิัสด้อ่่ตสาห้กรรมุ่และกรรมุ่วิิธีิการผลิต
97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและการควิบค่มุ่
          ทางการผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่
97316  เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

กระบวินการผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่(1)

1,100 บาท
1,000 บาท

3,980 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 เช้า

5) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชุั�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาท้�ไม่ใชุ่ทางด้านอตุ้สาหกรรม

10151 ไทยศึึกษา 
96102  คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
97418  ควิามุ่ปลอด้ภัย อาชีวิอนามัุ่ย และสิ�งแวิด้ล้อมุ่

ในอ่ตสาห้กรรมุ่

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้า

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มุ่ีการฝึกปฏิิบัติเสรมิุ่ทักษะ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

วิชาเอุกเทคโนโลยีบรรจุัภััณฑ์และการจััดการผลิตภััณฑ์ รหัส 96154

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศ่กษา ม.3 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ม.6 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ปวิชุ. หรือเท้ยบัเท่า

10103 ทักษะชวีิิต
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย

2) ส�าเรจ็การศก่ษา ปวิส. หรอือนปุรญิญาหรอืเท้ยบัเท่าสาขาวิชิุาทางด้านอตุ้สาหกรรม หรอือนปุรญิญา สาขาวิชิุาการจดัการ 

 อุต้สาหกรรม จากวิิทยาลัยชุุมชุน

10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์
97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์
97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและการควิบค่มุ่
          ทางการผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์       15 ก.ค. 2566   เช้า
อาทิตย์    16 ก.ค. 2566   บ�าย
เสาร์       15 ก.ค. 2566   บ�าย

3) ส�าเร็จการศ่กษา ปวิส. หรืออนุปริญญาหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาอื�นท้�ไม่ใชุ่ทางด้านอตุ้สาหกรรม

10121  อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์
97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์
97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและการควิบค่มุ่
          ทางการผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์    16 ก.ค. 2566   เช้า
อาทิตย์    16 ก.ค. 2566   บ�าย
เสาร์       15 ก.ค. 2566   บ�าย

4) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชุั�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาทางด้านอตุ้สาหกรรม

97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์
97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและการควิบค่มุ่
         ทางการผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�
71314  การพัื่ฒินาผลิตภัณฑ์อาห้าร
94330  การจัด้การการปฏิิบัติการและการแปรร้ปสินค้าเกษตร
97222 การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัลสำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ
97318  การออกแบบทางการพิื่มุ่พ์ื่และบรรจ่ภัณฑ์(1)

99319 การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิบนเว็ิบและโมุ่บาย

1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
4,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ�าย

เสาร์       15 ก.ค. 2566   เช้า
อาทิตย์    16 ก.ค. 2566   เช้า
เสาร์       15 ก.ค. 2566   บ�าย
อาทิตย์    16 ก.ค. 2566   บ�าย
อาทิตย์    16 ก.ค. 2566   เช้า

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ
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วิชาเอุกเทคโนโลยีบรรจุัภััณฑ์และการจััดการผลิตภััณฑ์ รหัส 96154 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

5) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาทางด้านอุต้สาหกรรม

97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์ 
97214  วัิสด่้และการจัด้การบรรจ่ภัณฑ์อย�างยั�งย่น
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
97418  ควิามุ่ปลอด้ภัย อาชีวิอนามัุ่ย และสิ�งแวิด้ล้อมุ่

ในอ่ตสาห้กรรมุ่

1,000 บาท
1,100 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์    16 ก.ค. 2566   บ�าย
เสาร์       15 ก.ค. 2566   เช้า

เสาร์       15 ก.ค. 2566   บ�าย
เสาร์       15 ก.ค. 2566  เช้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาเอุกวิทยาการคอุมพิวเตอุร์  รหัส 96414

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

1)  ส�าเร็จการศ่กษา ม.3 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ม.6 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ปวิชุ. หรือเท้ยบัเท่า

10131 สังคมุ่มุ่น่ษย์
10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย

2) ส�าเร็จการศ่กษาอนุปริญญา หรือ ปวิส. หรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาบัริหารธุุรกิจ สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ธุุรกิจ จากวิิทยาลัยชุุมชุน

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

3) ส�าเร็จการศ่กษาอนปุรญิญา หรอื ปวิส. หรอืเท้ยบัเทา่ท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพวิิเต้อร ์เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10131 สังคมุ่มุ่น่ษย์
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอุกวิทยาการคอุมพิวเตอุร์  รหัส 96414 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

4) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร  
 โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)

99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับวิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

1,100 บาท
3,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์   15 ก.ค. 2566 เช้า

5) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้ 

 การสื�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

อาทิตย์    16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์       15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาเอุกวิทยาการข้อุมูล  รหัส 96424

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

1)  ส�าเร็จการศ่กษา ม.3 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ม.6 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ปวิชุ. หรือเท้ยบัเท่า

10131 สังคมุ่มุ่น่ษย์
10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย

2) ส�าเร็จการศ่กษาอนุปริญญา หรือ ปวิส. หรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร  
 โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาบัริหารธุุรกิจ สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ธุุรกิจ จากวิิทยาลัยชุุมชุน

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

3) ส�าเร็จการศ่กษาอนุปริญญา หรือ ปวิส. หรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้ 
 การสื�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10131 สังคมุ่มุ่น่ษย์
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ
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วิชาเอุกวิทยาการข้อุมูล  รหัส 96424 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

4) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�ง หรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร  
 โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์  15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

5) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้ 

 การสื�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

อาทิตย์    16 ก.ค. 2566   บ�าย
เสาร์       15 ก.ค. 2566   บ�าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาเอุกเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อุสาร  รหัส 96434

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

1)  ส�าเร็จการศ่กษา ม.3 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ม.6 หรือเท้ยบัเท่า หรือ ปวิชุ. หรือเท้ยบัเท่า

10131 สังคมุ่มุ่น่ษย์
10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย

2) ส�าเร็จการศ่กษาอนุปริญญา หรือ ปวิส. หรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร  
 โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาบัริหารธุุรกิจ สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ธุุรกิจ จากวิิทยาลัยชุุมชุน

10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์
10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอุกเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อุสาร รหัส 96434 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

3) ส�าเร็จการศ่กษาอนุปริญญา หรือ ปวิส. หรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้
การสื�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์
10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ�าย

4) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�ง หรือเท้ยบัเท่าในสาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้การสื�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
และเล่อกเสรี 1 ช่ด้วิิชา(1)

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์  15 ก.ค. 2566 บ�าย

5) ส�าเร็จการศ่กษาปริญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรือเท้ยบัเท่าท้�ไม่ใชุ่สาขาวิิชุาคอมพิวิเต้อร์ เทคโนโลย้สารสนเทศ เทคโนโลย้

การสื�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี
96304  การส่�อสารข้อมุ้่ลและระบบเคร่อข�ายคอมุ่พิื่วิเตอร์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์    16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์       15 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์       15 ก.ค. 2566 เช้า

หัมายเหัตุ (1) ให้้นักศึึกษาเล่อกช่ด้วิิชาเล่อกเสรไีด้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสมัุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนยีบัตร
  ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเว้นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สาขาวิิชาไม่อนุญาตให้้เล่อกเป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี ศึึกษารายละเอียด้ช่ด้วิิชา 

  ที�ไมุ่�อน่ญาตให้้เล่อกเป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรีจากเว็ิบไซ่ต์ https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→
 สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี
 ทั�งนี�นักศึกษาตอ้งตรวจสอบตารางสอบของแตล่ะชดุวิชาท่ีลงทะเบยีนเรียนไมใ่ห้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกนั เน่ืองจากมหาวทิยาลยั

ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชา ในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภััณฑ์และบรรจุัภััณฑ์ รหัส 96111 

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

97316  เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวินการผลิต
          ในอ่ตสาห้กรรมุ่(1)

97318  การออกแบบทางการพิื่มุ่พ์ื่และบรรจ่ภัณฑ์(1)

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�
97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์
97214  วัิสด่้และการจัด้การบรรจ่ภัณฑ์อย�างยั�งย่น
97219  วัิสด่้อ่ตสาห้กรรมุ่และกรรมุ่วิิธีิการผลิต(2)

3,980 บาท

4,200 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ�าย

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ
(2) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การเก็บคะแนนจากการทำากิจกรรมุ่ในระบบ e-Learning



7.1 แผนภูมิขั้นตอนการสมัครและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

7. วิธีการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

ศึึกษาคุุณสมบััติิการสมัคุร โคุรงสร้างหลัักสูติรท่ี่�ต้ิองศึึกษา คุ่าใช้้จ่่าย
ในการสมัคุร แลัะรายลัะเอ่ยดอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้้องให้เข้้าใจ่ก่อนที่ำาการสมัคุร

เติร่ยมเอกสารท่ี่�ใช้้เป็็นหลัักฐานการสมัคุรให้คุรบัถ้้วน
(รายลัะเอ่ยด ข้้อ 7.4 หน้า 516-517)

ศึึกษาโป็รแกรมการลังที่ะเบ่ัยนเร่ยนในหลัักสูติรท่ี่�ต้ิองการศึึกษา
พร้อมคุำานวณคุ่าใช้้จ่่ายท่ี่�ต้ิองช้ำาระ

(รายลัะเอ่ยด ข้้อ 7.5 แลัะ 7.6 หน้า 517-518)

เล่ัอกช่้องที่างการสมัคุร พร้อมช้ำาระคุ่าสมัคุร

สมัคุรเร่ยนออนไลัน์ (ช่้องที่างหลััก)
https://www.stou.ac.th/main/apply.html

สมัคุรที่างไป็รษณ่ย์ 
(กรณ่ไม่สามารถ้สมัคุรเร่ยนที่างออนไลัน์ได้)

ดำาเนินการติามขั้�นติอน ข้้อ 7.2 หน้า 514
ช้ำาระคุ่าธรรมเน่ยมการสมัคุร ได้ท่ี่�
1) ร้าน 7-ELEVEN ทุี่กสาข้า หร่อจุ่ดบัริการ
 รับัช้ำาระเงินเคุาน์เติอร์เซอร์วิส
2) ช้ำาระผ่่านบััติรเคุรดิติจ่ากระบับั Pay @ All

ดำาเนินการติามขั้�นติอน ข้้อ 7.3 หน้า 515
ช้ำาระคุ่าธรรมเน่ยมการสมัคุร ได้ท่ี่�
1) ร้าน 7-ELEVEN ทุี่กสาข้า หร่อจุ่ดบัริการ
 รับัช้ำาระเงินเคุาน์เติอร์เซอร์วิส
2. ท่ี่�ที่ำาการไป็รษณ่ย์ทุี่กแห่ง ด้วยบัริการ
 Pay at Post (ยกเว้นไป็รษณ่ย์เอกช้น)

มหาวิที่ยาลััยแจ้่งผ่ลัการขึ้�นที่ะเบ่ัยนติอบัรับัการเป็็นนักศึึกษา
ภายใน 15 วันที่ำาการ

นักศึึกษาเล่ัอกแผ่นการศึึกษา แลัะเล่ัอกรูป็แบับัการสอบั ติิดต่ิอผู้่สมัคุรเพ่�อแก้ไข้ปั็ญหาการสมัคุร

ผู้่สมัคุรดำาเนินการแก้ไข้ปั็ญหาการสมัคุร
คุรบัถ้้วนสมบูัรณ์

 การสมัคุรคุรบัถ้้วนสมบูัรณ์    การสมัคุรไม่สมบูัรณ์

มหาวิที่ยาลััยรับัแลัะติรวจ่สอบัคุวามคุรบัถ้้วนสมบูัรณ์ข้องหลัักฐานการสมัคุร

ขั้�นติอนท่ี่� 1

ขั้�นติอนท่ี่� 2

ขั้�นติอนท่ี่� 3

ขั้�นติอนท่ี่� 4

ขั้�นติอนท่ี่� 5
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7.2 การสมัครเป็นนักศึกษาออนไลน์

มหาวิิทยาลัยพััฒนาระบบการจััดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์์แบบ เพั่�อให้สอดคล้องกับควิามต้้องการ 

ของสังคมปัจัจุับัน ผูู้้สนใจัสมัครเป็นนักศึกษาใหม่สามารถสมัครเรียนทางออนไลน์ผู่้านเว็ิบไซต์้ของมหาวิิทยาลัยที�  

https://www.stou.ac.th/main/apply.html

คุำาแนะนำาก่อนสมัคุรเร่ยนออนไลัน์ ผูู้้สมัครต้้องเต้รียมเอกสารที�ใช้้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษา 

(รายละเอยีดเอกสาร ข้อ 7.4 หนา้ 516-517) ในลกัษณ์ะไฟลอิ์เลก็ทรอนกิส ์ได้แก ่รูปถา่ยสีขนาด 2 นิ�วิ และสำาเนาเอกสาร 

อ่�น ๆ รูปแบบไฟล์ .JPG ศึกษารายละเอียดและดำาเนินการต้ามขั�นต้อนการสมัคร ดังนี�

ขั้�นติอนการสมัคุรเร่ยนออนไลัน์

https://www.stou.ac.th/main/apply.html
ศึึกษาข้้อมูลัแลัะตัิดสินใจ่เล่ัอกเร่ยน

เจ่้าหน้าที่่�ติรวจ่สอบัข้้อมูลั
แลัะเอกสารป็ระกอบัการสมัคุร

ช้ำาระเงินคุ่าธรรมเน่ยมการสมัคุร
แลัะคุ่าลังที่ะเบั่ยนเร่ยน

อัพโหลัดเอกสารป็ระกอบัการสมัคุรเร่ยน
ในลัักษณะไฟล์ัอิเล็ักที่รอนิกส์กรอกข้้อมูลัผู้่สมัคุรให้ถู้กต้ิองแลัะคุรบัถ้้วน

สมัคุรสมาช้ิก แลัะ
ย่นยันติัวตินผ่่าน E-mail

สแกน QR-code ติรวจ่สอบัการขึ้�นที่ะเบ่ัยนเป็็นนักศึึกษาหลัังการสมัคุร 15 วัน
https://regis.stou.ac.th/STOU/app/SOENQYW01
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7.3 การสมัครเรียนทางไปรษณีีย์ (กรณีีไม่สามารถสมัครเรียนทางออนไลน์ได้้)

 สำาหรับผูู้้สนใจัที�ไม่มีควิามพัร้อม หร่อไม่สะดวิกสมัครเรียนทางออนไลน์ สามารถเล่อกช่้องทางการสมัครทาง

ไปรษณ์ีย์ได้ โดยดำาเนินการต้ามขั�นต้อน ดังนี�

 7.3.1 จััดเต้รียมเอกสารที�ใช้้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษา เล่อกชุ้ดวิิช้าที�ต้้องการลงทะเบียนเรียน

ในสาขาวิิช้า/แขนงวิิช้า/วิิช้าเอกที�ต้้องการศึกษา และอตั้ราค่าใช้้จั่าย (ศึกษารายละเอียดในข้อ 7.4 - 7.6 หน้า 516-518)

 7.3.2 ดาวิน์โหลดใบสมัครและขึ�นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) จัากเวิ็บไซต์้ของมหาวิิทยาลัย https:// 

www.stou.ac.th พัรอ้มกรอกขอ้มลูและระบชุุ้ดวิชิ้าที�ต้อ้งการลงทะเบยีนเรยีน (ศกึษาตั้วิอยา่งการกรอกใบสมคัร ขอ้ 7.8 

หน้า 522-523)

 7.3.3 นำาใบัสมัคุรฯ (มสธ.1) แลัะบััติรป็ระจ่ำาตัิวป็ระช้าช้นข้องผู้่สมคัุร พรอ้มอตัิราคุ่าใช้จ้่า่ย ช้ำาระเงนิคา่สมคัร 

และลงทะเบียนเรียน ได้ที�

     1) ร้าน 7-ELEVEN ทีุ่กสาข้า หร่อจุ่ดบัริการรับัช้ำาระเงินเคุาน์เติอร์เซอร์วิส

     2) ที่่�ที่ำาการไป็รษณ่ยท์ีุ่กแห่ง ดว้ิยบริการ Pay at Post (ยกเวิ้นไปรษณ์ีย์อนุญาต้เอกช้น)

 7.3.4 นำาเอกสารที�ใช้้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษา และใบสมัครและขึ�นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(มสธ.1) บรรจัุลงในซอง ฝากส่ง ณ ที่่�ที่ำาการไป็รษณ่ย์ หร่อบัริษทัี่ข้นส่งพัสดุ โดยจ่่าหน้าซองดังน่�

 

จัังหวััด

ฝ่ายรบัันักศึึกษา สำานักที่ะเบั่ยนแลัะวัดผ่ลั

มหาวิที่ยาลััยสุโข้ที่ัยธรรมาธิราช้

9/9 หมู่ 9 ถ้นนแจ่้งวัฒนะ 

ติำาบัลับัางพูด อำาเภอป็ากเกร็ด

จ่ังหวัดนนที่บุัร่ 11120
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7.4 เอกสารที�ใช้้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษา

	 เตรียมเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษา	ประกอบด้วิย

7.4.1  รูป็ถ่้ายส่ข้นาด 2 นิ�ว หน้าติรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นติาดำา แต่ิงกายสุภาพ  (ไม่สวมเส่�อย่ดคุอกลัม) 

ฉากหลัังข้องภาพเป็็นส่พ่�นเท่ี่านั�น สำาหรับัติิดในใบัสมัคุรแลัะขึ้�นที่ะเบ่ัยนเป็็นนักศึึกษา (มสธ.1)

7.4.2  สำาเนาวุิฒิการศึกษาฉบัับัท่ี่�ระบุัหลัักสูติรท่ี่�สำาเร็จ่การศึึกษาแลัะวันสำาเร็จ่การศึึกษา เช่้น ใบรับรองการสำาเร็จั 

การศึกษา หร่อประกาศนียบัต้ร หร่อปริญญาบัต้ร หร่อใบรายงานผู้ล (Transcript) จัำานวิน 1 ฉบับ 

      1)  กรณี์เป็นนักศึึกษา มสธ. ท่ี่�ศึึกษาคุรบัทุี่กชุ้ดวิช้าต้ามหลักสูต้รและอยู่ระหว่ิางรอผู้ลการอนุมัติ้สำาเร็จั 

การศึกษาจัากสภามหาวิิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช้ จ่ะสมัคุรเป็็นนักศึึกษาใหม่ได้ต่ิอเม่�อสภามหาวิที่ยาลััยสุโข้ทัี่ยธรรมาธิราช้

อนุมัติิให้สำาเร็จ่การศึึกษาแลัว้ แลัะติอ้งใช้้หนงัส่อรับัรองการสำาเร็จ่การศึึกษา (มสธ.14) เป็็นหลัักฐานป็ระกอบัการสมคัุร

      2)  กรณี์ใช้้สำาเนาวุิฒิการศึกษาที�สำาเร็จัการศึกษาจัากสถาบันการศึกษาในต่้างประเทศต้้องส่งหนังส่อเทียบ

คุณ์วุิฒิการศึกษาจัากกระทรวิงศึกษาธิการ หร่อกระทรวิงการอุดมศึกษา วิิทยาศาสต้ร์ วิิจััยและนวัิต้กรรม เป็นหลักฐาน

ประกอบการสมัครด้วิย จัำานวิน 1 ฉบับ

อย่าปลอมแปลงวุฒิการศึกษาหรือเอกสารที่ใช้สมัครเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาและถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย

7.4.3  สำาเนาบััติรป็ระจ่ำาตัิวป็ระช้าช้น หร่อสำาเนาที่ะเบ่ัยนบ้ัาน อย่างใดอย่างหนึ�ง จัำานวิน 1 ฉบับ

  1) กรณ์ีใช้้สำาเนาทะเบียนบ้าน ให้ถ่ายสำาเนาทะเบียนบ้านทั�งหน้ารายการเกี�ยวิกับบ้าน และหน้าที�มีช่้�อ 

ผูู้้สมัครปรากฏอยู ่กรณี์พัำานักอยูใ่นต่้างประเทศสามารถใช้้สำาเนาหนังส่อเดินทาง (Passport) เป็นหลักฐานการสมัครแทนได้

        2)  กรณี์ผูู้้สมัครที�เป็นคนพิัการต้้องส่งสำาเนาบัต้รประจัำาตั้วิคนพิัการ และแบบกรอกข้อมูลสำาหรับผูู้้สมัคร

ที�เป็นคนพิัการ ในหน้า 524 แนบมาพัร้อมเอกสารการสมัคร ทั�งนี�คุนพิการคุวรติิดต่ิองานบัริการนักศึึกษาพิการเพ่�อรับั

ข้้อสนเที่ศึการสมัคุรก่อน โป็รดศึึกษารายลัะเอ่ยดหน้า 9-10

  3) กรณี์ผูู้้สมัครที�เป็นพัระภิกษุ/สามเณ์ร ต้้องส่งสำาเนาหนังส่อสุทธิสำาหรับพัระภิกษุ/สามเณ์ร หน้าที� 

ระบุรายละเอียดการบรรพัช้า/อุปสมบท หร่อหลักฐานอ่�นที�แสดงรายละเอียดที�ต้รงกับคำานำาหน้าช่้�อมาพัร้อมเอกสารการ

สมัครด้วิย จัำานวิน 1 ชุ้ด/ฉบับ

7.4.4  สำาเนาหลักฐานการเปลี�ยนคำานำาหน้าช่้�อ ช่้�อ ช่้�อสกุล หร่อใบแต่้งตั้�งยศ ใบสำาคัญการสมรส จัำานวิน 1 ฉบับ 

(กรณี์คำานำาหน้าช่้�อ ช่้�อ ช่้�อสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ต้รงกัน)
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7.4.5  หลัักฐานป็ระกอบัการสมคัุรที่กุฉบัับัใหถ่้้ายสำาเนาเอกสารดว้ยกระดาษข้นาด A4 เที่า่นั�น หากหลักฐาน

ประกอบการสมัครมีขนาดใหญ่กว่ิากระดาษ A4 ให้ย่อขนาดลงก่อนถ่ายสำาเนาเอกสาร

7.4.6  ผูู้้สมัครต้้องรับรองควิามถูกต้้องต้รงกับต้้นฉบับของสำาเนาหลักฐานการสมัครทุกแผู่้นด้วิยข้อควิามต่้อไปนี�

ข้อรบััรองคุวามถู้กต้ิองติรงกับัต้ินฉบัับัจ่ริง แลัะข้อใช้้เป็็นหลัักฐานในการสมัคุร

ลังช้่�อ ............................................................................  ผู้่สมคัุร

                  
  (.......................................................................) ตัิวบัรรจ่ง

7.4.7  ผูู้้สมัครที�เคยศึกษาในมหาวิิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช้และยังไม่สำาเร็จัการศึกษา ที�ประสงค์จัะสมัครเป็น

นักศึกษาใหม่ ต้้องกรอกแบบฟอร์มขอลาออกจัากการเป็นนักศึกษาในหน้า 525-526 และแนบมาพัร้อมเอกสารการสมัคร

7.4.8  ผูู้้สมัครที�เป็นผูู้้ต้้องขัง ต้้องจััดส่งหนังส่ออนุญาต้ให้เข้าศึกษาได้ของกรมราช้ทัณ์ฑ์์ และแบบกรอกข้อมูล

เพิั�มเติ้มสำาหรับผูู้้สมัครที�เป็นผูู้้ต้้องขัง ในหน้า 525 แนบมาพัร้อมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วิน โป็รดศึึกษารายลัะเอ่ยด 

การรับัสมัคุรนักศึึกษาสำาหรับัผู้่ต้ิองขั้งในหน้า 11 ก่อนที่ำาการสมัคุร

7.5  การลงทะเบียนเรียน

ผูู้้สมัครสามารถลงทะเบียนเรียนได้อยา่งน้อย 1 ชุ้ดวิิช้า แต่้ไม่เกิน 3 ชุ้ดวิิช้า โดยสามารถเล่อกชุ้ดวิิช้าลงทะเบียนเรียน 

ด้วิยวิิธีดังต่้อไปนี�

7.5.1  ลงทะเบียนเรียนชุ้ดวิิช้าจัากโป็รแกรมการลังที่ะเบ่ัยนเร่ยนต้ามหลักสูต้รที�สมัครเรียนในแต่้ละสาขาวิิช้า 

ที�มหาวิิทยาลัยจััดไวิ้ให้แล้วิ

7.5.2  เล่ัอกชุ้ดวิช้าในโคุรงสร้างหลัักสูติรท่ี่�ต้ิองศึึกษา โดยต้รวิจัสอบ วัิน เวิลาสอบจัากต้ารางสอบไล่ 

ภาคการศึกษาที�สมัครประกอบ เพ่ั�อป้องกันการลงทะเบียนเรียนชุ้ดวิิช้าสอบต้รงกัน และชุ้ดวิิช้าที�ไม่เปิดสอน
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7.6  รายละเอียด้อัตราค่าใช้้จ่่ายที�ผู้สมัครต้องช้ำาระในการสมัคร
 เป็นนักศึกษาใหม่

อัติราคุ่าใช้้จ่่ายในการสมัคุรเป็็นนักศึึกษาใหม่ ประกอบดว้ิย

7.6.1 คุ่าธรรมเน่ยมการสมัคุร จ่ำานวน 1,400 บัาที่ ได้แก่

 1)  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท (ช้ำาระครั�งเดียวิเม่�อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่)

  ยกเว้น ผูู้้สมัครที�มีอายุครบ 60 ปีขึ�นไป นับถึงวิันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร 

  (ภาคต้้น เปิดภาคการศึกษา 15 กันยายน ภาคปลาย เปิดภาคการศึกษา 15 มีนาคม ปีถัดไป) 

  ไม่ต้้องช้ำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท 

 2) ค่าบำารุงการศึกษา 500 บาท

 3) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา 100 บาท

     (ช้ำาระครั�งเดียวิต้ลอดอายุของการเป็นนักศึกษา)

7.6.2  คุ่าชุ้ดวิช้าลังที่ะเบัย่นเร่ยน

นักศึกษาใหม่ จัะต้้องช้ำาระค่าลงทะเบียนเรียนต้ามจัำานวินชุ้ดวิิช้าที�ลงทะเบียนเรียน โดยแต้่ละชุ้ดวิิช้าจัะมีอัต้รา

การเรียกเก็บที�รวิมค่าเอกสารการสอนที�เป็นสิ�งพัิมพั์ หร่อเอกสารการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และค่าส่�อการศึกษา 

ไว้ิแลว้ิ ผูู้้สมคัรจัะต้อ้งช้ำาระเงนิคา่ช้ดุวิชิ้าต้ามอตั้ราที�กำาหนด เน่�องจัากเปน็การลงทะเบยีนเรยีนครั�งแรกของช้ดุวิชิ้าแมจ้ัะม ี

เอกสารการสอนและส่�อการศึกษาของชุ้ดวิิช้านั�น ๆ อยู่แล้วิก็ต้าม

ทั�งนี� อัต้ราการเรียกเก็บแต้่ละชุ้ดวิิช้าจัะแต้กต้่างกัน ขึ�นอยู่กับส่�อการศึกษาประจัำาชุ้ดวิิช้า ค่ากิจักรรมฝึกปฏิบัต้ิ 

ของชุ้ดวิิช้านั�น ๆ (ศึกษารายละเอียดต้ารางสอบไล่และอัต้ราค่าชุ้ดวิิช้าสำาหรับนักศึกษาใหม่ภาคต้้น หน้า 531-553 และ

ภาคปลาย หน้า 557-582)

ติัวอย่าง นางสาวิต้รีศร เขียวิทอง สมัครเรียนสาขาวิิช้าวิิทยาศาสต้ร์และเทคโนโลยี แขนงวิิช้า/วิิช้าเอกเทคโนโลยี

 สารสนเทศและการส่�อสาร รหัส 96434 กลุ่มวิิช้าเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจั รหัส 2

รายละเอียดชุ้ดวิิช้าที�กำาหนดให้ลงทะเบียนเรียนต้ามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ดังนี�

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรับ
นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่
สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141   วิิทยาศาสต้ร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพั่�อช้ีวิิต้ 1,100 บาท เสาร์    28  ม.ค. 2566 บ่าย

10151   ไทยศึกษา 1,100 บาท อาทิต้ย์ 29  ม.ค. 2566 บ่าย

96102   คณ์ิต้ศาสต้ร์และสถิต้ิสำาหรับวิิทยาศาสต้ร์และ

  เทคโนโลยี

1,000 บาท เสาร์    28  ม.ค. 2566 เช้้า

นางสาวิต้รีศร เขียวิทอง ลงทะเบียนเรียน 3 ชุ้ดวิิช้า จัะต้้องช้ำาระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา ดังนี�

1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  1,400  บาท

2. ค่าชุ้ดวิิช้าลงทะเบียนเรียน 3 ชุ้ดวิิช้า เป็นเงิน  3,200  บาท

รวมจ่ำานวนเงินที่่�นางสาวติร่ศึร เข้่ยวที่อง ติ้องช้ำาระ  4,600  บัาที่
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7.7  สนามสอบ

มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช้ อำานวิยควิามสะดวิกให้กับนักศึกษาในการจััดสอบ โดยการจััดสถานที�สอบ 

ที�เรียกวิ่า “สนามสอบ” ทุกจัังหวิัดทั�วิประเทศ และบางจัังหวิัดมีสนามสอบระดับอำาเภอให้นักศึกษาใช้้เป็นสถานที�สอบ 

เพ่ั�อประโยช้น์ของนักศึกษา มหาวิิทยาลยัจึังให้นักศึกษาเล่อกสนามสอบไว้ิก่อน เพ่ั�อเป็นแนวิทางในการกำาหนดสนามสอบ

โดยให้ผูู้้สมัครดำาเนินการดังนี�

 7.7.1  เล่อกสนามสอบในข้อ 22 ของใบสมัครและขึ�นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) โดยทำาเคร่�องหมาย x 
ในช่้อง  และกรอกช่้�อโรงเรียนที�มหาวิิทยาลัยจััดเป็นสนามสอบ และจัังหวัิดสนามสอบให้ครบถ้วิน สามารถศึกษา 

รายละเอียดรายช่้�อโรงเรียนที�เป็นสนามสอบจัากหน้า 520-521 มหาวิิทยาลัยจัะจััดสอบต้ามสนามสอบที�นักศึกษาระบุไว้ิ  

ยกเว้นสนามสอบดังกล่าวิไม่สามารถจััดสอบให้ได้ มหาวิิทยาลัยจัะพิัจัารณ์าจััดสอบในสนามสอบที�ใกล้เคียงกับสนามสอบ

ที�นักศึกษาแจ้ังควิามประสงค์ให้มากที�สุด

 7.7.2  กรณี์ไม่ระบุสนามสอบ มหาวิิทยาลัยจัะจััดสนามสอบให้โดยใช้้รหัสไปรษณ์ีย์ที�อยู่ที�นักศึกษาแจ้ังไว้ิ 

เพ่ั�อขอใช้้ในการติ้ดต่้อและรับเอกสารจัากมหาวิิทยาลัย โดยจัะจััดสนามสอบให้ในสนามสอบที�ใกล้เคียงกับรหัสไปรษณี์ย์ 

ที�อยู่ให้มากที�สุดเป็นเกณ์ฑ์์ในการจััดสนามสอบ

22. สถานที�ให้มหาวิิทยาลัยจััดสอบ

  22.1 จััดสอบโดยใช้้รหัสไปรษณี์ย์ที�อยู่ต้ามข้อ 12 เป็นเกณ์ฑ์์ในการจััดสอบของมหาวิิทยาลัย 

     22.2 จััดสอบ ณ์ สนามสอบโรงเรียน..........................................................จัังหวัิด .................................................  
     

สำาหรับการสอบซ่อมของแต่้ละภาคการศึกษาจัะมีจัำานวินสนามสอบลดลงจัากสนามสอบที�จััดให้ในการสอบ 

ปลายภาค ทั�งนี�มหาวิิทยาลัยจัะจััดสอบให้กับนักศึกษาที�เล่อกสนามสอบไว้ิและไม่ได้จััดเป็นสนามสอบในภาคการศึกษา

นั�น ให้เข้าสอบในสนามสอบที�ใกล้เคียงแทน โดยจัะแจ้ังรายละเอียดสนามสอบให้กับนักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลทาง

ไปรษณี์ย์หร่อต้รวิจัสอบกำาหนดการสอบและสนามสอบจัากเว็ิบไซต์้ที� https://www.stou.ac.th  หร่อสอบถามทาง

โทรศัพัท์ (อัต้โนมัติ้) หมายเลข 0 2504 7799 จััดส่งข้อควิามทางโทรศัพัท์เคล่�อนที�ที�นักศึกษาแจ้ังควิามประสงค์ไว้ิ หร่อ

ต้รวิจัสอบสนามสอบบนอุปกรณ์์พักพัาผู่้านโมบายแอปพัลิเคชั้น ก่อนวัินสอบประมาณ์ 2 สัปดาห์

อนึ�ง นักศึกษาที�ประสงค์จัะย้ายสนามสอบ สำาหรับการสอบปลายภาค และการสอบซ่อมต้้องย่�นคำาร้อง 

ขอย้ายสนามสอบให้แล้วิเสร็จัก่อนวัินสอบ 45 วัิน โดยสำาเนาใบคำาร้องขอย้ายสนามสอบ (มสธ.27) ได้จัากคู่ม่อนักศึกษา 

ที�มหาวิิทยาลัยจััดส่งให้ทางไปรษณี์ย์หลังได้รับการขึ�นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วิ หร่อดาวิน์โหลดใบคำาร้องจัาก 

https://www.stou.ac.th  บริการนักศึกษา  นักศึกษาปริญญาต้รี Download  แบบฟอร์มต่้าง ๆ

สอบัถ้ามรายลัะเอ่ยดเพิ�มเติิมได้ที่่� ศึูนย์สารสนเที่ศึ โที่ร. 0 2504 7788 หร่อ e-mail : ic.proffice@stou.ac.th
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รายช่้�อโรงเรียนที�เป็นสนามสอบ
จั่งหวัด ช่้�อสนามสอบั จั่งหวัด ช่้�อสนามสอบั

กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัิดสุทธิวิราราม ตราด โรงเรียนต้ราษต้ระการคุณ์

โรงเรียนชิ้โนรสวิิทยาลัย ตรัง โรงเรียนวิิเชี้ยรมาตุ้

โรงเรียนวัิดราช้าธิวิาส ตาก โรงเรียนต้ากพิัทยาคม

โรงเรียนมัธยมวัิดธาตุ้ทอง โรงเรียนสรรพัวิิทยาคม

โรงเรียนวัิดนวิลนรดิศ นครนายก โรงเรียนนครนายกวิิทยาคม

โรงเรียนมัธยมวัิดดาวิคนอง นครปฐม สถานศึกษาในเขต้อำาเภอเม่อง

โรงเรียนวัิดประดู่ในทรงธรรม นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราช้าลัย

โรงเรียนมัธยมวัิดบึงทองหลาง นครราชสีมา โรงเรียนราช้สีมาวิิทยาลัย

โรงเรียนฤทธิยะวิรรณ์าลัย โรงเรียนบุญวัิฒนา

โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนบัวิใหญ่

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิิทยาคม โรงเรียนสีคิ�วิ

“สวัิสดิ�ผู้ดุงวิิทยา”โรงเรียนสุรศักดิ�มนต้รี

โรงเรียนศีลาจัารพิัพััฒน์ นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณี์ศรีธรรมราช้

โรงเรียนเศรษฐบุต้รบำาเพ็ัญ โรงเรียนสต้รีทุ่งสง

โรงเรียนวิชิ้รธรรมสาธิต้ นครสวรรค์ โรงเรียนสต้รีนครสวิรรค์

โรงเรียนพัระโขนงพิัทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนวัิดเขมาภิรต้าราม

โรงเรียนวัิดน้อยนพัคุณ์ โรงเรียนสต้รีนนทบุรี

กระบ่ี โรงเรียนอำามาต้ย์พัานิช้นุกูล โรงเรียนปากเกร็ด

กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจันานุเคราะห์ นราธิวาส โรงเรียนนราธิวิาส

กาฬสินธ์ุ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิัทยาสรรพ์ั โรงเรียนสุไหงโก-ลก

กำาแพงเพชร โรงเรียนกำาแพังเพัช้รพิัทยาคม น่าน โรงเรียนศรีสวัิสดิ�วิิทยาคาร

ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิิทยายน โรงเรียนปัวิ

โรงเรียนเม่องพัลพิัทยาคม บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ

โรงเรียนชุ้มแพัศึกษา บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิัทยาคม

จันทบุรี โรงเรียนเบญจัมราชู้ทิศ จัันทบุรี โรงเรียนนางรอง

ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจัมราช้รังสฤษฎิิ์� ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิิไล

ชลบุรี โรงเรียนช้ลกันยานุกูล โรงเรียนธัญบุรี

โรงเรียนช้ลราษฎิ์รอำารุง ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจัวิบวิิทยาลัย

โรงเรียนสิงห์สมุทร โรงเรียนหัวิหิน

ชัยภูมิ โรงเรียนชั้ยภูมิภักดีชุ้มพัล ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิัณ์ราษฎิ์รอำารุง

ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย ปัตตานี มหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิิทยาเขต้ปัต้ต้านีเชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิิทยาคม
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รายช้่�อโรงเรียนที�เป็นสนามสอบ (ต่อ)
จ่ังหวัด ช้่�อสนามสอบั จ่ังหวัด ช้่�อสนามสอบั

เชียงใหม่ โรงเรียนยุพัราช้วิิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิิทยาลัย

โรงเรียนวัิฒโนทัยพัายัพั พะเยา โรงเรียนพัะเยาพิัทยาคม 

โรงเรียนเชี้ยงดาวิวิิทยาคม พิจิตร โรงเรียนพิัจิัต้รพิัทยาคม 

ชัยนาท โรงเรียนชั้ยนาทพิัทยาคม สกลนคร	 โรงเรียนสกลราช้วิิทยานุกูล

พิษณุุโลก	 โรงเรียนเฉลิมขวัิญสต้รี โรงเรียนเต้รียมอุดมศึกษา

เพชรบูรณ์ุ	 โรงเรียนเพัช้รพัิทยาคม ภาคต้ะวัินออกเฉียงเหน่อ

โรงเรียนบึงสามพัันวิิทยาคม สงขลา	 โรงเรียนมหาวิชิ้ราวุิธ

เพชรบุรี	 โรงเรียนเบญจัมเทพัอุทิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประช้าสรรค์ 

แพร่	 โรงเรียนพัิริยาลัย โรงเรียนนาทวีิวิิทยาคม 

พังงา	 โรงเรียนดีบุกพัังงาวิิทยายน สตูล	 โรงเรียนสตู้ลวิิทยา

พัทลุง	 โรงเรียนพััทลุง สมุทรสาคร	 โรงเรียนสมุทรสาครวิิทยาลัย

ภูเก็ต	 โรงเรียนภูเก็ต้วิิทยาลัย สมุทรสงคราม	 โรงเรียนศรัทธาสมุทร

มุกดาหาร	 โรงเรียนมุกดาหาร สมุทรปราการ	 โรงเรียนสมุทรปราการ 

มหาสารคาม	 โรงเรียนสารคามพัิทยาคม โรงเรียนสต้รีสมุทรปราการ 

แม่ฮ่องสอน	 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สระแก้ว	 โรงเรียนสระแก้วิ

โรงเรียนแม่สะเรียง สระบุรี	 โรงเรียนสระบุรีวิิทยาคม

“บริพััต้รศึกษา” สิงห์บุรี	 โรงเรียนสิงห์บุรี

ยะลา	 โรงเรียนคณ์ะราษฎิ์รบำารุง สุโขทัย	 โรงเรียนสุโขทัยวิิทยาคม

โรงเรียนเบต้ง สุพรรณุบุรี	 โรงเรียนสงวินหญิง

“วีิระราษฎิ์ร์ประสาน” สุราษฎร์ธานี	 โรงเรียนสุราษฎิ์ร์ธานี

ยโสธร	 โรงเรียนยโสธรพัิทยาคม โรงเรียนเกาะสมุย 

ร้อยเอ็ด โรงเรียนสต้รีศึกษา สุรินทร์	 โรงเรียนสุรวิิทยาคาร

โรงเรียนสุวิรรณ์ภูมพิัิทยไพัศาล หนองคาย	 โรงเรียนปทุมเทพัวิิทยาคาร

ระนอง	 โรงเรียนพัิช้ัยรัต้นาคาร หนองบัวลำาภู	 โรงเรียนหนองบัวิพิัทยาคาร

ระยอง	 โรงเรียนระยองวิิทยาคม อ่างทอง	 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจัน์ วิิทยาคม

 โรงเรียนวิัดป่าประดู่ 

ราชบุรี	 โรงเรียนเบญจัมราชู้ทิศ ราช้บุรี อุบลราชธานี	 โรงเรียนนารีนุกูล

ลพบุรี	 โรงเรียนพัิบูลวิิทยาลัย โรงเรียนเดช้อุดม 

ลำาปาง โรงเรียนบุญวิาทย์วิิทยาลัย อุทัยธานี	 โรงเรียนอุทัยวิิทยาคม

ลำาพูน โรงเรียนจัักรคำาคณ์าทร อุดรธาน ี โรงเรียนอุดรพิัทยานุกูล

เลย โรงเรียนเลยพัิทยาคม โรงเรียนกุมภวิาปี 

ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิิทยาลัย อุตรดิตถ์	 โรงเรียนอุต้รดิต้ถ์

โรงเรียนกันทรลักษว์ิิทยา อำานาจเจริญ	 โรงเรียนอำานาจัเจัริญ
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7.8 ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) 

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)

(ด้านหน้า)

คำ�แนะนำ�  1.  ศึกษาตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากระเบียบการสมัครฯ
              2.  ทำาเครื่องหม�ย  ลงในช่องสี่เหลี่ยม ❑ และกรอกข้อมูลตัวเลข/ตัวอักษรในช่อง  ช่องละหนึ่งตัวอักษร เช่น TRISORN ให้กรอกดังนี้

 3.  โปรดระวังอย่�ทำ�ให้ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ�นี้ ยับ ฉีกข�ด หรือเปียกนำ้� เพร�ะจะทำ�ให้ใช้ก�รไม่ได้

12.  ที่อยู่ที่ต้องก�รให้มห�วิทย�ลัยใช้ในก�รติดต่อ และส่งเอกส�รต่�ง ๆ ให้นักศึกษ�

 12.1    ชื่อ _ ชื่อสกุล ของผู้รับฝาก (กรณีให้ผู้อื่นรับเอกสารแทน)....................................................................................................................................................................................................................                         

 12.2    ชื่อสถานที่ (บริษัท/ห้างร้าน หมู่บ้าน คอนโด อาคาร ฯลฯ) ระบุ...........................................................................................................................................................................................................

 12.3    เลขที่..................................  12.4   หมู่ที่..................................   12.5   ตรอก/ซอย.........................................................................   12.6   ถนน..................................................................................

 12.7    ตำาบล/แขวง..............................................  12.8   อำาเภอ/เขต.........................................   12.9   จังหวัด.......................................................   12.10   รหัสไปรษณีย์ที่อยู่

13.  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  ที่บ้�น                                                                                    14.   เบอร์โทรศัพท์ที่ทำ�ง�น                                                                                 ต่อ

15.  เบอร์โทรศัพท์มือถือ

16.  ช่องท�งก�รติดต่อสื่อส�รท�งอิเล็กทรอนิกส์ 

 16.1  e-mail address..............................................................................................................          

17.  หนังสือสำ�คัญแสดงคุณวุฒิก�รศึกษ�ที่ใช้เป็นหลักฐ�นก�รสมัคร

 17.1    ชื่อ _ ชื่อสกุลของผู้สมัครตามใบวุฒิการศึกษา (เฉพาะกรณีทีไ่ม่ตรงกับชื่อ-ชื่อสกุลในปัจจุบันเท่านั้น)...............................................................................................................................................                          

 17.2  ชื่อวุฒิการศึกษา (กรอกตามใบวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร) ......................................................................................................................................................................................................................

 17.3    ชื่อสถานศึกษาตามใบวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร .....................................................................................................................................................................................................................................

 17.4    เลขประจำาตัวนักเรียน/นักศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร (ถ้ามี)                                                                                                                (กรอกข้อมูลเริ่มจากช่องแรกด้านซ้ายมือ)

 17.5    จังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา ..............................................................................   17.6   ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา                                     17.7 ประเทศ  .............................................................................

18.  อ�ชีพ.....................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                               

19.  ส�ข�วิช�/แขนงวิช�/วิช�เอกที่ต้องก�รสมัครเข้�ศึกษ�

 19.1  สาขาวิชา....................................................... รหัสสาขาวิชา                          19.2    แขนงวิชา/วิชาเอก……................................................... รหัสแขนงวิชา/วิชาเอก

 19.3  กลุ่มวิชา/กลุ่มวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)....................................................................  19.4    รหัสกลุ่มวิชา/กลุ่มวิชาเฉพาะ   

ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ� ปีก�รศึกษ� 2565

เลขประจำาตัวนักศึกษา

 (เฉพาะเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

รูปถ่าย  2  นิ้ว

(โปรดติดรูปถ่ายภายใน  

 ด้วยกาวเท่านั้น)

ข้อมูลผู้สมัคร

ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน   ❑ ตรงตามทะเบียนบ้าน   ❑ ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน

ข้อมูลก�รสมัคร

1.  ภ�คก�รศึกษ�ที่สมัคร       ❑ 1. ภ�คต้น  (ยื่นใบสมัคร 1 เม.ย. 2565 – 1 ก.ย. 2565)     ❑   2. ภ�คปล�ย  (ยื่นใบสมัคร 1 พ.ย. 2565 – 16 ก.พ. 2566)             

มสธ.1

2.  เลขประจำ�ตัวประช�ชน

3.  กลุ่มผู้สมัคร                     ❑  3.1 ผู้สมัครทั่วไป    ❑  3.2  บัณฑิต  มสธ.    ❑ 3.3 เคยเป็นนักศึกษา  มสธ.     ❑ 3.4 เป็นนักศึกษา มสธ. ที่คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

4.  ประเภทของผู้สมัคร        ❑  4.1 บุคคลทั่วไป      ❑    4.2 พระ     ❑ 4.3 คนพิการ              ❑   4.4 ผู้ต้องขัง             ❑   4.5 ผู้สูงอายุ  (อายุ 60  ปีขึ้นไป)                   

5.  เพศ                                  ❑  5.1 ชาย    ❑  5.2 หญิง        

6.  คำ�นำ�หน้�ชื่อ (ภ�ษ�ไทย)  ❑  6.1 นาย        ❑ 6.2 นาง       ❑  6.3 นางสาว        ❑ 6.4 ยศ/อื่น ๆ  (ระบุชื่อเต็ม).............................................................................................  

7. ชื่อ _ ชื่อสกุล (ภ�ษ�ไทย)

8. คำ�นำ�หน้�ชื่อ  (ภ�ษ�อังกฤษ)        ❑ 8.1 MR.         ❑ 8.2 MRS.        ❑ 8.3 MISS       ❑ 8.4 Other....................................................................................................................................

9. ชื่อ _ ชื่อสกุล (ภ�ษ�อังกฤษ)                            

10. วัน/เดือน/ปี เกิด                                      11.  รหัสไปรษณีย์จังหวัดเกิด                                               11.1  ช่ือจังหวัดเกิด  ....................................................  

  วันที่     เดือน    พ.ศ.

คำ�รับรอง

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกใน มสธ.1 พร้อมทั้งหลักฐานที่ใช้สมัครทั้งหมดถูกต้องตรงกับ 

ความเป็นจริงทุกประการ และอนุญาตให้ตรวจสอบข้อมูลกับสำานักงานกลางทะเบียนราษฎร์ รวมท้ังยินยอมให้ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน หากข้อความข้างบนน้ีไม่เป็นความจริงเพียงข้อใด

ข้อหนึ่ง หรือหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตรงตามระเบียบการสมัครฯ หรือเป็นหลักฐานปลอม หรือเป็นข้อความเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาได้

ทันที  โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องคืน ค่าบำารุงการศึกษา  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าวัสดุการศึกษาที่ได้ชำาระแก่มหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใด   

           ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

ล�ยมือชื่อ.........................................................................................ผู้สมัคร

ตัวบรรจง  (.................................................................................................)  

วันที่ ...................... เดือน ............................................... พ.ศ. .................                                                                                         

ลงชื่อ.......................................................................................

(ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทะเบียนและวัดผล)  

 (กรณีผู้สมัครใช้วุฒิก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�ตอนต้นหรือเทียบเท่� ต้องกรอกร�ยละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์ม มสธ.31)

(มห�วิทย�ลัยจะส่งตรวจสอบคว�มถูกต้องกับสถ�นศึกษ�  ห�กพบว่�มีก�รปลอมแปลงหรือใช้เอกส�รปลอมจะดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ย)

T R I S O R N













 3 1 2 0 1 0 1 5 4 4 3 7 9

 0 5 0 4 2 5 1 0 6 0 0 0 0

 T R I S    O  R N  K H I E W T H O N G

     ตรีีศรี   เขีียวทอง

นครีสวรีรีค์

สะพานสูง กรุีงเทพมหานครี

ปาริีชาติ  เขีียวทอง

โรีงเรีียนพณิิชยการีพิษณุิโลก

เทคโนโลยีสารีสนเทศ
และการีส่�อสารี

 พิษณุิโลก

 เทคโนโลยีสารีสนเทศธุุรีกิจ
 วิทยาศาสตร์ีและเทคโนโลยี

ปรีะกาศนียบัตรีวิชาชีพชั�นสูง ปรีะเภทวิชาบริีหารีธุุรีกิจ สาขีาวิชาการีตลาด

หมู�บ้านสัมมากรี
รีามคำาแหงA43123/4

สะพานสูง

 0 2 3 7 3 4 5 6 7

 0 9 9 8 0 8 7 7 7 7

Trisorn5410@hotmail.com

 1 0 2 4 0

 2 5 5 0 
 7 2 1 2 

 9 6 
 2  

 9 6 4 3 4

     ตรีีศรี   เขีียวทอง
นางสาวตรีีศรี   เขีียวทอง

 1  เมษายน  2565

ติ้ดรูปถ่ายขนาด 2 นิ�วิ

(โปรดติ้ดรูปถ่ายภายใน

 ด้วิยกาวิเท่านั�น)

ลงลายม่อช่้�อผูู้้สมัคร

เว้ินช่้อง 1 ช่้องระหว่ิาง

ช่้�อตั้วิ และช่้�อสกุล

รหัสไปรษณี์ย์จัังหวัิดเกิด

เช่้น เกิดจัังหวัิดนครสวิรรค์

รหัสไปรษณี์ย์ 60000

กรอกรหัสไปรษณี์ย์

ที�อยู่ให้ถูกต้้อง
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ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)

(ด้านหลัง)

21. วิธีก�รชำ�ระเงิน

21.1   สมัครท�งไปรษณีย์ 

1) ชำาระเงิน ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้าน 7-11 หรือ ที่ทำาการไปรษณีย์ (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญ�ตเอกชน) ด้วยบริการ Pay at Post

2)   ตรวจสอบเอกสารให้ ครบถวนและบรรจุลงซองฝากสง  ณ ที่ทําการไปรษณีย หรือบริษัทขนสงพัสดุ

22. สถ�นที่ให้มห�วิทย�ลัยจัดสอบ

❑ 22.1  จัดสอบโดยใช้รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ตามข้อ 12 เป็นเกณฑ์ในการจัดสอบของมหาวิทยาลัย

❑ 22.2  จัดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียน............................................................................................ จังหวัด.................................................................

ข้อมูลประกอบก�รสมัคร (ให้ผู้สมัครทำ�เครื่องหม�ย     ในช่อง   ❑ )

23. สถ�นภ�พ 24. เชื้อช�ติ

❑ 1.  โสด ❑ 2.   สมรส ❑ 3.   หม้าย ❑ 1.  ไทย ❑ 2.   จีน ❑ 3.  อื่น ๆ ระบุ...............................................

25. สัญช�ติ 26. ศ�สน�

❑ 1.  ไทย ❑ 2.   จีน ❑ 3.   อื่น ๆ ระบุ.................. ❑ 1.  พุทธ ❑ 2.   อิสลาม ❑ 3.  คริสต์       ❑ 3.   อื่น ๆ  ระบุ.............

27. ร�ยได้ปัจจุบันผู้สมัคร (บ�ท/เดือน)

❑ 1.  3,000 หรือน้อยกว่า ❑ 2.   3,001 _ 6,000 ❑ 3.   6,001 _ 9,000 ❑ 4.   9,001 _ 12,000 

❑ 5.  12,001 _ 15,000 ❑ 6.   15,001 _ 18,000 ❑ 7.   มากกว่า 18,000 

28. วุฒิก�รศึกษ�สูงสุด

❑ 1.  ม.3 ❑ 2.   ม.6 ❑ 3.   ปวช. ❑ 4.   ปวท. 

❑ 5.  ปวส. ❑ 6.   อนุปริญญา ❑ 7.   ปริญญาตรี ❑ 8.   ปริญญาโท 

❑ 9. ปริญญาเอก ❑ 10.   อื่น ๆ ระบุ............................... 

29. เงินที่ใช้ในก�รศึกษ�ผู้สมัครได้ม�จ�ก

❑ 1.  กองทุน กยศ. ❑ 2.   การทำางาน ❑ 3.   บิดามารดา ❑ 4.   คู่สมรส 

❑ 5.  ญาติ ❑ 6.   การกู้ยืม ❑ 7.   อื่น ๆ ระบุ...............................

30. สถ�นศึกษ�อื่น ๆ ที่ผู้สมัครกำ�ลังศึกษ�อยู่ในปัจจุบัน

❑ 1.  ไม่ได้ศึกษาในสถาบันอื่น ❑ 2.   วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของรัฐ สาขาวิชา........................................................................... 

❑ 3.  วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของเอกชน สาขาวิชา....................................................... ❑ 4.   อื่น ๆ ระบุ.............................................. 

31. ท่�นรับรู้ข่�วส�รก�รรับสมัครจ�กแหล่งใด (เลือกได้ม�กกว่� 1 ข้อ)

❑ 1.  แผ่นพับ มสธ. ❑ 2.   หนังสือพิมพ์.........................  ❑ 3.   SMS ❑ 4.   วิทยุ 

❑ 5.  โทรทัศน์ ❑ 6.   เพื่อน/ญาติ ❑ 7.   อินเทอร์เน็ต WWW................. ❑ 8.   อื่น ๆ ระบุ................................

32. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้สมัครมีใช้ (เลือกได้ม�กกว่� 1 ข้อ)

❑ 1.  มีคอมพิวเตอร์แต่ไม่มีอินเทอร์เน็ต ❑ 2.   มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ❑ 3.   โทรศัพท์มือถือที่ติดต่ออินเทอร์เน็ตได้ 

❑ 4.   วิทยุ ❑ 5.   โทรทัศน์ ❑ 6.   อื่น ๆ ระบุ................................

ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลและหลักฐ�นก�รสมัครให้ครบถ้วน  มิฉะนั้นอ�จมีผลต่อก�รขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ�ต�มระยะเวล�ที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด

 

ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยที่ต้องชำ�ระในก�รสมัครเป็นนักศึกษ�และลงทะเบียนเรียน ประกอบด้วย จำ�นวนเงินรวม (บ�ท)

20.1  ค่�ธรรมเนียมก�รสมัครที่ผู้สมัครต้องชำ�ระเท่�กันทุกคน

(ประกอบด้วย  ค่�ธรรมเนียมแรกเข้� 800 บ�ท + ค่�บำ�รุงก�รศึกษ� 500 บ�ท + ค่�ธรรมเนียมก�รเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษ�เหม�จ่�ย 100 บ�ท)

1,400

20.2   ค่�ลงทะเบียนเรียน ค่�ชุดวิช�สำ�หรับ 

นักศึกษ�ใหม่  

(บ�ท)                  รหัสชุดวิช� ชื่อชุดวิช� (ภ�ษ�ไทย) 

                                                                                                                                 

รวมค่�ชุดวิช�สำ�หรับนักศึกษ�ใหม่ 

ยอดรวมที่ต้องชำ�ระทั้งสิ้น (ข้อ 20.1 + 20.2)

20. ข้อมูลก�รลงทะเบียนเรียนและค่�ใช้จ่�ยที่ต้องชำ�ระในก�รสมัครเป็นนักศึกษ�ภ�คก�รศึกษ�แรก

1. ชุดวิชา  .................................................................................................................................................

2.  ชุดวิชา  .................................................................................................................................................

3. ชุดวิชา  .................................................................................................................................................

.................................

.................................

.................................

























1,100
1,100
1,000

วิทยาศาสตร์ี เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีวิต
ไทยศึกษา
คณิิตศาสตร์ีและสถิิติสำาหรัีบวิทยาศาสตร์ีและเทคโนโลยี

 1 0 1 4 1
 1 0 1 5 1
 9 6 1 0 2

3,200

4,600

ตรวจสอบเอกสารให้้ครบถ้้วนและบรรจุลงซอง ฝากส่ง ณ ท่ี่�ที่ำาการไปรษณ่ย์์ ห้รือบริษัที่ขนส่งพััสดุุ
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8.1  คุนพิการที่่�สมัคุรเป็็นนักศึึกษาข้อง มสธ. โป็รดกรอกแบับัฟอร์มติ่อไป็น่�ให้คุรบัถ้้วน แลัะส่งไป็พร้อมเอกสารการสมัคุร

แบับักรอกข้้อมูลัเพิ�มเติิมสำาหรบััผู่้สมัคุรที่่�เป็็นคุนพิการ

 โป็รดกรอกข้้อมูลัในช้่องว่างแลัะที่ำาเคุร่�องหมาย 3 ลังใน o ติามคุวามเป็็นจ่ริง 

1.  คุำานำาหน้าช้่�อ - ช้่�อ - ช้่�อสกลุั..................................................................... o ม่บััติรคุนพิการ   o ไม่ม่บััติรคุนพิการ
 สาข้าวิช้าที่่�สมัคุร............................................................. แข้นงวิช้า/วชิ้าเอก..................................................................

2.  เลัข้ป็ระจ่ำาติัวคุนพิการ   *-****-*****-**-*
3.  ลัักษณะคุวามพิการ* (ระบัุลัักษณะที่างกายภาพที่่�ป็รากฏ) 

 3.1 ที่างการมองเห็น  o ติาบัอดที่ั�งสองข้้าง   o สายติาเลั่อนราง   o อ่�น ๆ  (ระบุ) ...................................................

 3.2 ที่างการได้ยิน/ส่�อคุวามหมาย   o หูหนวก        o หูติึง      o อ่�น ๆ  (ระบุ) ...................................................

 3.3 ที่างกาย/การเคุลั่�อนไหว         o ใช้้ไมคุ้ำ�ายัน    o ใช้้วิลัแช้ร์  o โป็ลิัโอ   o กลั้ามเน่�ออ่อนแรง   

  o อัมพาติ  (ระบุ) ………………….........…........….  o อัมพฤกษ์ (ระบุ) ………………………...………………….....…..........
 3.4 ออที่ิสติิก     (ระบุ) ……………………………………... (พัร้อมแนบใบรับรองแพัทย์)

 3.5 ลัักษณะอ่�น o ที่างสติิป็ัญญา o ที่างพฤติิกรรมแลัะอารมณ์  o ที่างการเร่ยนรู้  o ที่างการพูดแลัะภาษา        

  o พิการซ้อน ลัักษณะคุวามพิการ (ระบุ) .................................................................................................................

4. คุวามสามารถ้ในการศึึกษา   o เช้่นเด่ยวกับันักศึึกษาที่ั�วไป็  o ใช้้คุอมพิวเติอร์ได้ 

 o ใช้้เคุร่�องช้่วยฟัง   o อ่�น ๆ (ระบุ เช่้น ใช้้โปรแกรมคอมพัิวิเต้อร์, ภาษาม่อ) ..................................................

5. คุวามสามารถ้ในการเข้้าสอบั  o เข้้าสอบัในห้องสอบัป็กติิ  o ข้อให้จ่ัดสอบัในห้องสอบัช้ั�นลั่าง (เดินขึ�นอาคารไม่ได้)

 o อ่�น ๆ  (ระบุ) ................................................................................................................................................................
6.  คุวามสามารถ้ในการอ่านแบับัที่ดสอบั 7.  คุวามสามารถ้ในการที่ำาแบับัที่ดสอบั 

 o ข้อให้จั่ดแบับัที่ดสอบัป็กติิ  o เข้่ยนคุำาติอบัในกระดาษคุำาติอบัป็กติิได้

 o ข้อให้ข้ยายติัวอักษรในแบับัที่ดสอบัให้ใหญข่้ึ�น (18 พอยต์ิ)  o เข้่ยนคุำาติอบัลังในแบับัที่ดสอบั

 o ข้อให้บัันที่ึกเส่ยงข้้อสอบัใส่เที่ป็เส่ยง o ข้อบัันที่ึกเส่ยงคุำาติอบัลังในเที่ป็เส่ยง (ป็รนัย+อัตินัย)

  o ข้อบัันที่ึกเส่ยงเฉพาะคุำาติอบัอัตินัยลังในเที่ป็เส่ยง
 ขอแสดงควิามประสงค์เกี�ยวิกับการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพัิการระดับปริญญาต้รี ต้ามประกาศของ
สำานักงานปลัดกระทรวิงการอุดมศึกษา วิิทยาศาสต้ร์ วิิจััยและนวิัต้กรรม (สป.อวิ.) ดังนี�

 o ม่คุวามป็ระสงคุ์ข้อรับัเงินอุดหนุน  o ไมป่็ระสงคุ์จ่ะข้อรับัเงินอุดหนุน
 ข้าพัเจั้าขอรับรองวิ่าการสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูต้รที�เข้าศึกษานี�เป็นป็ริญญาติร่ใบัแรกของข้าพัเจั้า และมีคุณ์สมบัต้ิ 
ครบถ้วินในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพัิการระดับปริญญาต้รี ต้ามที�ระบุไวิ้ในประกาศของสำานักงาน 
ปลัดกระทรวิงการอุดมศึกษา วิิทยาศาสต้ร์ วิิจััยและนวิัต้กรรม (สป.อวิ.) ทุกประการ และข้้อมูลัที่่�ข้้าพเจ่้าให้ไว้กับัมหาวทิี่ยาลััย
สุโข้ที่ัยธรรมาธิราช้ เป็็นคุวามจ่ริงทีุ่กป็ระการ

       ลังช้่�อผู่้สมัคุร...........................................................................
                 วันที่่� .........................................................................

&

&

หมายเหตุ  * คนพิัการที�จัะสมัครเป็นนักศึกษา ให้ติ้ดต่้อที�งานบริการนักศึกษาพิัการ ฝ่ายแนะแนวิการศึกษา เพ่ั�อรับข้อสนเทศด้านการศึกษา ก่อนตั้ดสินใจัสมัคร 

  เข้าศึกษา โดยติ้ดต่้อที�โทรศัพัท์ 0 2504 7821-3 โทรสาร 0 2503 3963 หร่อ e-mail: ds.esoffice@stou.ac.th หร่ีอที� https://www.stou.ac.th 

  โป็รดศึึกษารายลัะเอ่ยดหน้า 9-10

8. แบบฟอร์มที�ผู้สมัครต้องกรอกเพิ�มเติม

524 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565



&

&

8.2   ผู่ส้มคัุรเป็็นนกัศึึกษาที่่�เป็็นผู้่ต้ิองขั้ง โป็รดกรอกแบับัฟอร์มต่ิอไป็น่�ให้คุรบัถ้้วน แลัะส่งไป็พร้อมเอกสารการสมคัุร

แบับักรอกข้้อมลูัเพิ�มเติิมสำาหรบััผู่้สมัคุรที่่�เป็็นผู่้ต้ิองข้ัง

F โปรดกรอกข้อมูลในช้่องวิ่างและทำาเคร่�องหมาย 3 ลงใน o ต้ามควิามเป็นจัริงและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคุร
1. ช่้�อผู้่สมัคุร  (คุำานำาหน้าช่้�อ-ช่้�อ-ช่้�อสกุลั) ............................................................................................................
    สาขาวิิช้าที�สมัคร......................................................................... แขนงวิิช้า/วิิช้าเอก............................................

2. ชุ้ดวิช้าท่ี่�ลังที่ะเบ่ัยนเร่ยน  ชุ้ดวิิช้าที� 1 ***** ......................................................................

    ชุ้ดวิิช้าที� 2 ***** ...................................................................... 

    ชุ้ดวิิช้าที� 3 ***** ......................................................................
3. เร่อนจ่ำา 
การดำาเนินการขออนุญาต้ต่้อกรมราช้ทัณ์ฑ์์เพ่ั�อสมัครเข้าศึกษาใน มสธ.
o ยังไม่ได้ดำาเนินการขออนุญาต้จัากกรมราช้ทัณ์ฑ์์
o อยู่ระหวิ่างดำาเนินการขออนุญาต้จัากกรมราช้ทณั์ฑ์์
o ดำาเนินการเรียบร้อยแลว้ิ และได้ส่งใบอนุญาต้จัากกรมราช้ทณั์ฑ์์มาพัร้อมกับเอกสารการสมัคร

ผูู้้สมัครที�เป็นผูู้้ต้้องขังต้้องกรอกแบบกรอกข้อมูลข้างต้้น ส่งมาพัร้อมหนังส่ออนุญาต้ให้เข้าศึกษาได้ของ 

กรมราช้ทณั์ฑ์์ เพั่�อเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเพิั�มเติ้มดว้ิย

8.3 ผู้่สมคัุรที่่�ยังม่สถ้านภาพเป็็นนักศึึกษา มสธ. ป็ระสงคุ์จ่ะสมัคุรเป็็นนักศึึกษาใหม่ โป็รดกรอกแบับัฟอร์มติ่อไป็น่� 

 ให้คุรบัถ้้วน แลัะส่งไป็พร้อมเอกสารการสมคัุร
 (1) แบับัฟอร์มข้อลัาออกจ่ากสถ้านภาพนักศึึกษาเดิม สำาหรับัผู้่สมัคุรท่ี่�ยังม่สถ้านภาพเป็็นนักศึึกษา มสธ. แลัะ
ไม่ได้ลังที่ะเบ่ัยนเร่ยนในภาคุการศึึกษาท่ี่�ผ่่านมา ท่ี่�ป็ระสงค์ุจ่ะสมัคุรเป็็นนักศึึกษาใหม่

 แบับัฟอร์มข้อลัาออกจ่ากสถ้านภาพนักศึึกษาเดิม เพ่�อสมัคุรเป็็นนักศึึกษาใหม่ 
สำาหรบััผู่้สมัคุรที่่�ม่สถ้านภาพการเป็็นนักศึึกษา แลัะไม่ได้ลังที่ะเบั่ยนเร่ยนไว้ในสถ้านภาพเดิม

 F โปรดกรอกข้อมูลในช้่องวิ่างและทำาเคร่�องหมาย 3 ลงใน o ต้ามควิามเป็นจัริงและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคุร 
ช่้�อผู้่สมัคุร (คุำานำาหน้าช่้�อ - ช่้�อ - ช่้�อสกุลั) ..............................................................................................................

เลขประจัำาตั้วิประช้าช้น *************
ขอลาออกจัากสถานภาพันักศึกษาเดิมต้ามเลขประจัำาตั้วินักศึกษา **********
เพ่ั�อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2565         1)  ภาคต้้น                  2)  ภาคปลาย

      ลัายม่อช่้�อผู้่สมัคุร.........................................................................
             วันท่ี่� ............เด่อน.................................พ.ศึ........................

ผูู้้สมัครที�ยังมีสถานภาพัเป็นนักศึกษา มสธ. และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนชุ้ดวิิช้าใดไวิ้ในภาคการศึกษาที�ผู้่านมา 

ที�มีควิามประสงค์จัะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ต้้องดำาเนินการลาออกจัากสถานภาพันักศึกษาเดิม โดยกรอกแบบฟอร์ม

ขอลาออกจัากสถานภาพันักศึกษาเดิมข้างต้้นและส่งมาพัร้อมเอกสารการสมัคร เน่�องจัากมหาวิิทยาลัยอนุญาต้ให้ศึกษา

ได้เพีัยงหลักสูต้รเดียวิเท่านั�น

o o

................................................................................................................................................................
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แบับัฟอร์มข้อลัาออกสำาหรับัผู้่สมัคุรที่่�เป็็นนักศึึกษา มสธ. ที่่�ม่การลังที่ะเบัย่นเร่ยนในภาคุการศึึกษา
ก่อนภาคุที่่�ที่ำาการสมัคุร

F โปรดกรอกข้อมูลและทำาเคร่�องหมาย 3 ลงใน o ให้ถูกต้้องและครบถ้วิน ส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคุร
ช่้�อผู้่สมัคุร (คุำานำาหน้าช่้�อ - ช่้�อ - ช่้�อสกุลั) ..........................................................................................................

เลขประจัำาต้ัวิประช้าช้น *************
เลขประจัำาตั้วินักศึกษาเดิม **********สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาค ...../......

 ข้้าพเจ่้ายินยอมให้มหาวิที่ยาลััยถ้อนชุ้ดวิช้าท่ี่�ลังที่ะเบั่ยนเร่ยนไว้ในภาคุการศึึกษาก่อนภาคุท่ี่�สมัคุร 
ที่กุชุ้ดวชิ้า  แลัะข้อย่นยนัไม่เข้้าสอบัในชุ้ดวชิ้าที่่�ลังที่ะเบัย่นเร่ยนไว้ จึังขอให้มหาวิทิยาลยัขึ�นทะเบียนเป็นนกัศกึษา
ให้ต่้อไป
 
      ลัายม่อช่้�อผู้่สมัคุร.....................................................................
             วันที่่� ............เด่อน............................พ.ศึ........................

 (2) แบับัฟอร์มข้อลัาออกจ่ากสถ้านภาพนักศึึกษาเดิม สำาหรับัผู้่สมัคุรท่ี่�ม่สถ้านภาพเป็็นนักศึึกษา มสธ.  

แลัะม่การลังที่ะเบ่ัยนเร่ยนชุ้ดวิช้าไว้ในภาคุการศึึกษาก่อนภาคุท่ี่�สมัคุรเข้้าศึึกษา 

 แบบฟอร์มสำาหรับผูู้้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ของ มสธ. ท่ี่�ยังม่สถ้านภาพนักศึึกษาข้อง มสธ. แลัะได้ลังที่ะเบ่ัยน

เร่ยนไว้ในภาคุการศึึกษาก่อนภาคุท่ี่�สมัคุร หากประสงค์ให้มหาวิิทยาลัยขึ�นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้้องกรอกแบบฟอร์ม 

ขอลาออกสำาหรับผูู้้สมัครเป็นนักศึกษา มสธ. ที�มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาก่อนภาคที�สมัครข้างต้้น ส่งมาพัร้อม

เอกสารการสมคัร ทั�งนี�มหาวิิทยาลยัจัะดำาเนนิการถอนช้ดุวิิช้าทกุช้ดุวิิช้าที�มีการลงทะเบยีนเรียนไว้ิในภาคกอ่นภาคที�สมคัร 

และไม่แจ้ังผู้ลการสอบ 

 ผู้่สมัคุรท่ี่�เป็็นนักศึึกษาแลัะอยู่ในเกณฑ์์คุาดว่าจ่ะสำาเร็จ่การศึึกษาในภาคุการศึึกษาก่อนภาคุท่ี่�สมัคุร จัะสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ต้้องได้รับอนุมัติ้การสำาเร็จัการศึกษาในสถานภาพันักศึกษาเดิม จัากสภามหาวิิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช้เรียบร้อยแล้วิเท่านั�น ดังนี�

 1) ผูู้้สมัครเป็นนักศึกษาที�อยู่ในเกณฑ์์คุาดว่าจ่ะสำาเร็จ่การศึึกษาในการสอบัไลั่ ภาคุต้ิน ปี็การศึึกษา 2564 

จ่ะสมัคุรเข้้าเป็็นนักศึึกษาใหม่ได้ในภาคุต้ิน ปี็การศึึกษา 2565

 2) ผูู้้สมัครเป็นนักศึกษาที�อยู่ในเกณฑ์์คุาดว่าจ่ะสำาเร็จ่การศึึกษาในการสอบัไล่ั ภาคุป็ลัาย ปี็การศึึกษา 2564   

จ่ะสมัคุรเข้้าเป็็นนักศึึกษาใหม่ได้ในภาคุป็ลัาย ปี็การศึึกษา 2565

526 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565



8.4 ผู้่สมัคุรเป็็นนักศึึกษาท่ี่�ใช้้วุฒิการศึึกษาระดับัมัธยมศึึกษาติอนต้ินหร่อเท่ี่ยบัเท่ี่าเป็็นหลัักฐานการสมัคุร โป็รด

     กรอกแบับัฟอร์ม มสธ.31 ให้คุรบัถ้้วน เพ่�อใช้้ในการเท่ี่ยบัป็ระสบัการณ์เท่ี่ยบัเท่ี่าระดับัมัธยมศึึกษา 

 ติอนป็ลัายแลัะส่งไป็พร้อมเอกสารการสมัคุร

โปรดกรอกขอมูลตามรายละเอียดแบบฟอรมและสงมาพรอมเอกสารการสมัคร เพื่อมหาวิทยาลัยจะใชเปนขอมูลพิจารณารับ 
ทานเขาเปนนักศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามคุณสมบัติการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

1. เลขประจ าตัวประชาชน  -  -  - 
2. วัน/เดือน/ปี เกิด  วันท่ี  เดือน    พ.ศ. 
3. ค าน าหน้าช่ือ ......................  ช่ือ .................................................................  ช่ือสกุล  ...................................................................   
4. ช่ือเต็มวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัคร ........................................................................................................................................................ 
5. สถาบันการศึกษา .....................................................................................................  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 
6. โปรดระบุอาชีพ ลักษณะงานท่ีท า และปี พ.ศ. ท่ีเริม่ประกอบอาชีพจนถึงปัจจุบัน

(ถ้าพื้นที่การให้ข้อมูลไมเ่พียงพอสามารถใช้กระดาษเปลา่แนบเพิ่มเตมิได้)
ล ำดับ อำชีพ ลักษณะงำนท่ีท ำ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ถึง ปี พ.ศ. 

7. กรณีท่านมีใบประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาที่มีหน่วยงานออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยองค์กรวิชาชีพ
ให้ท่านระบุ พร้อมแนบส าเนาเอกสาร

    7.1 .................................................................................................................................................................................................... 
    7.2 ........................................................................................................................................................................ ............................ 
    7.3 .................................................................................................................................................................................................... 
    7.4 .................................................................................................................................................................................................... 
    7.5 .................................................................................................................................................................................................... 

  ลายมือช่ือ .......................................................... 
  ตัวบรรจง (..........................................................) 
  วันท่ี ............ เดือน ....................... พ.ศ. ..............         

มสธ.31 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส ำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษำที่ใช้วุฒิกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
หรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้ในกำรเทียบประสบกำรณ์เทียบเท่ำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ
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9. ตารางสอบไล่

และ

อัตราค่่าชุุดวิิชุา

สำาหรับนัักศึึกษาใหม่่

ภาค่ต้นั ปีีการศึึกษา 2565





9.1 ตารางสอบไล่่ ภาคต้น ปีีการศึึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 28 แล่ะวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

531ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบไล่ วัินัเสาร์ท่ี่�  28  ม่กราค่ม่  2566

ค่าบเวิลาสอบ 09.00–12.00 นั. ค่าบเวิลาสอบ 13.30–16.30 นั.

10103 ทักษะชีวิต 10131 สังคมมนุษย์
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 12306 วรรณคดีไทย
11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 12407 แนวคิดไทย
12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย 13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
12313 ท้องถิ่นไทย 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
12410 ลักษณะภาษาไทย 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
13413 เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการข้อมูล 15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์
14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำาหรับนักนิเทศศาสตร์
16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 15307 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล
16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 22304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำาหรับวัยรุ่น
16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 25304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำาหรับเด็ก
21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำาหรับผู้สูงอายุ
21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย 27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23304 โรงเรียนกับชุมชน 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
24413 การประเมินโครงการ 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด
26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ 31302 การสำารวจปริมาณและการประมาณราคา
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 31308 ทฤษฎีและปฏิบัติการสำารวจปริมาณและการประมาณ
30204 องค์การและการจัดการ ราคางานก่อสร้าง
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการ 32204 การบัญชีขั้นต้น

ทรัพยากรมนุษย์ 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจ 32303 การจัดการการเงิน



532 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบไล่ วัินัเสาร์ท่ี่�  28  ม่กราค่ม่  2566  (ต่่อ)

ค่าบเวิลาสอบ 09.00–12.00 นั. ค่าบเวิลาสอบ 13.30–16.30 นั.

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
31307 ทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนงานก่อสร้าง 32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 32342 ภาวะผู้นำาและพฤติกรรมองค์การ
32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 32364 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงิน
32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน และการบัญชีเพื่อการจัดการ
32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ 32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชี
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการตรวจสอบภายใน

และการศึกษาความเป็นไปได้ 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการต้นทุน
32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร เชิงกลยุทธ์
32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และ 32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการ

การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว ธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก
32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ 32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
33201 การบริหารราชการไทย 32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด 32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน
33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องท่ี 33202 การคลังและงบประมาณ
33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ 33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
33454 นโยบายสาธารณะ ยทุธศาสตรแ์ละการวางแผนการบรหิาร 33306 ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่

การปกครองท้องท่ี 33311 การบริหารโครงการ
41211 กฎหมายแพ่ง 1:  บุคคล นิติกรรม สัญญา 33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
41212 กฎหมายแพ่ง 2:  หนี้ ละเมิด 33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย
41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้ 33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
41215 กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน 33452 กฎหมายอาญาสำาหรับนักปกครองท้องที่
41432 กฎหมายอาญา 3:  ความผิดอาญาตามกฎหมายอ่ืน 33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สำาหรับ
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ นักปกครองท้องที่
51109 การพยาบาลพื้นฐาน และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 41003 การบริหารจัดการชุมชน
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด 
52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข และลหุโทษ
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศ 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1

ด้านสุขภาพ 41231 กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

53203 สุขภาพกับการพัฒนา 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1:  ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
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53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:  วิธีพิจารณาความแพ่ง

54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำาหรับงานอาชีวอนามัยและ และกฎหมายล้มละลาย

ความปลอดภัย 41421 กฎหมายภาษีอากร 1:  ภาษีเงินได้

54115 กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั 51108 มโนมติ ทฤษฎีการพยาบาล และกระบวนการพยาบาล

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข

54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข

54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 53407 การบริหารงานสาธารณสุข

55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำาหรับ 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การแพทย์แผนไทย 54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน

55310 นวดแผนไทย 1 และการบำาบัดโรคเบื้องต้น

55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย 54135 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยความปลอดภัย

55313 ผดุงครรภ์แผนไทย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

55325 นวดแผนไทย 1 55309 ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

55327 การฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย 55317 เวชกรรมแผนไทย 1

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 55331 เวชกรรมแผนไทย 1

70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย 57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข

70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

72201 ครอบครัวศึกษา 61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

72301 พัฒนาการวัยรุ่น 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม

81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 70324 อนามัยครอบครัว

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 71312 สถติพิืน้ฐานและการประยกุตใ์นงานอาหารและโภชนาการ

90201 การจัดการฟาร์ม 72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก

91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร 81310 ปรัชญาการเมือง

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 81427 กฎหมายอาญา สำาหรับรัฐศาสตร์

92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 82322 สังคมโลก

93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช 82422 มหาอำานาจกับการเมืองโลก
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93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ 90406 การจัดการดิน นำ้า และปุ๋ย
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต 91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการ
97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ 92220 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
(มี ฝึกปฏิบัติ)

94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
97218 การจัดการดำาเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
97222 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำาหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารสำาหรับผู้สูงอายุ

สิ้นสุดการสอบ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
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10121 อารยธรรมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 12305 ศิลปะกับสังคมไทย
10201 ประวัติศาสตร์ไทย 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
11010 พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร 13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำาเนินงาน
11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

และวิทยาศาสตร์ 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
13421 การจัดการงานสำานักงาน 14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
14318 หลักการแปล 16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง
15231 หลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
15336 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์ 16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
15337 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 16353 การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน 16359 การสื่อสารชุมชน
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน 16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
21331 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด 20307 การพัฒนาหลักสูตร
24414 การประเมินหลักสูตร 21003 การเล่น ของเล่น และเคร่ืองเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย
25406 กิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนวและ 21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย
26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำาหรับผู้สูงอายุ 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 25302 หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง 25411 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษา
30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร เชิงจิตวิทยา
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
31306 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง 31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง
31311 การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง 31405 การวิเคราะห์โครงการ
31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล 31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

31413 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง 31414 โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและ

32302 การจัดการการตลาด ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
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32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ และการวิเคราะห์งบการเงิน

เพื่อสร้างสมรรถนะ 32322 การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย และการวางแผนภาษี
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย และการจัดการความรู้
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำาเนินงาน
32422 หลักการประกันภัย 32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
32445 การบัญชีระหว่างประเทศ และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ และการโรงแรม
33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำาหรับนักปกครองท้องที่ 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
33402 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชี
33421 การบริหารท้องถิ่น เพื่อการจัดการ
33432 การบริหารสำานักงาน 32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 32495 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 33204 กฎหมายมหาชนสำาหรับการบริหารการปกครองท้องที่
33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 33209 สัมมนากฎหมายสำาหรับนักปกครองท้องที่
33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
40103 กฎหมายเกษตร 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำาหรับผู้นำาชุมชน 41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำาชุมชน
41201 กฎหมายมหาชน 41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน
41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ 41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
41311 กฎหมายแพ่ง 3:  ครอบครัว มรดก 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา ประกันภัย
41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับ 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1:  หลักทั่วไป

การแข่งขันทางการค้า ในวิธีพิจารณาความแพ่ง
41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

และหลักธรรมาภิบาล 41452 สถาบันระหว่างประเทศ
51106 พยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน

52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 52404 การตรวจประเมิน การบำาบัดโรคเบื้องต้น
54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย 54109 การยศาสตร์
55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 54122 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1 54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและ
55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ความปลอดภัย
55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1 55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 55320 ร่างกายมนุษย์
57203 ทางเลือกสำาหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข 55322 ร่างกายมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 55335 สังคมวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์ และระบาดวิทยา
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ สำาหรับการแพทย์
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทาง 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์

เศรษฐกิจและธุรกิจ 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
70311 ชีวเคมีพื้นฐาน 70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ
71202 โภชนาการมนุษย์ 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ
71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร และการประยุกต์
71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ 72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว

และการควบคุมน้ำาหนัก 72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
72202 พัฒนาการวัยเด็ก 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย 81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 90204 พื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิ่งแวดล้อม

และพยานหลักฐาน สำาหรับรัฐศาสตร์ 90307 การผลิตพืช
82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
90305 การผลิตสัตว์ 91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและ
91427 การป่าไม้ชุมชน พัฒนาการเกษตร
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91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช และสิ่งแวดล้อม
93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
94329 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็น 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

ผู้ประกอบการ 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (มี ฝึกปฏิบัติ)
97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์ 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำางาน 94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ

ในอุตสาหกรรม 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและ 96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการโครงการ 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97436 ปัญญาประดิษฐ์สำาหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
99420 การโปรแกรมเว็บ
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

ส้ินสุดการสอบไล่่ ภาคต้น ปีีการศึึกษา 2565



9.2 อัตราค่าชุุดวิชุาสำาหรับนักศึึกษาใหม่ 

ภาคต้น ปีีการศึึกษา 2565
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ลำาดับ
รหัส

ชุุดวิิชุา
ชืุ�อชุุดวิิชุาที่่�เปีิดให้ลงที่ะเบ่ย์นัเร่ย์นั

อัตราที่่�ต้องชุำาระ

(บาที่)(1)

วิันัและค่าบเวิลาสอบไล่

ภาค่ต้นั(2)

1 10103 ทักษะชีวิต 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

3 10121 อารยธรรมมนุษย์ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

4 10131 สังคมมนุษย์ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

5 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

6 10151 ไทยศึกษา 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

7 10152 ไทยกับสังคมโลก 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

8 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

9 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1,500 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

10 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

11 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1,100  อา. 29  ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

12 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 1,100 ส.   28  ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

13 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 1,100 ส.   28  ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

14 10201 ประวัติศาสตร์ไทย 1,100  อา. 29  ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

15 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ 1,400 ส.  28  ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

16 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 1,400  อา. 29  ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

17 11010 พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

18 11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 1,100 ส.  28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

19 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 1,100 ส.  28  ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

20 11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย 1,100  อา. 29  ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

21 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

22 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

23 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

24 12306 วรรณคดีไทย 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

25 12313 ท้องถิ่นไทย 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

26 12407 แนวคิดไทย 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

27 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(5) 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

28 12410 ลักษณะภาษาไทย 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

29 12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย 1,100  อา.   29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

30 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 1,100 ส.   28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

31 13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ 1,100 ส.   28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)
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ลำาดับ
รหัส

ชุุดวิิชุา
ชุื�อชุุดวิิชุาที่่�เปีิดให้ลงที่ะเบ่ย์นัเร่ย์นั

อัตราที่่�ต้องชุำาระ

(บาที่)(1)

วิันัและค่าบเวิลาสอบไล่

ภาค่ต้นั(2)

32 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

33 13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำาเนินงาน 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

34 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์(5) 2,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

35 13411 การจัดการสารสนเทศลักษณะพิเศษ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

36 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์

1,000  อา.  29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

37 13413 เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการข้อมูล 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

38 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

39 13421 การจัดการงานสำานักงาน 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

40 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

41 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

42 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

43 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

44 14318 หลักการแปล 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

45 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

46 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

47 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

48 14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(5) 2,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

49 15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

50 15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

51 15231 หลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

52 15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

นักนิเทศศาสตร์

53 15307 กฏหมายและจริยธรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

54 15336 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

55 15337 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

56 16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

57 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง(3) 4,500  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

58 16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

59 16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

60 16353 การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

61 16359 การสื่อสารชุมชน 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

62 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อวิจัยและพัฒนา(3) 5,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

63 16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

64 16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

65 16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์(5) 2,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

66 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา(3) 3,500 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)
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ลำาดับ
รหัส

ชุุดวิิชุา
ชุื�อชุุดวิิชุาที่่�เปีิดให้ลงที่ะเบ่ย์นัเร่ย์นั

อัตราที่่�ต้องชุำาระ

(บาที่)(1)

วิันัและค่าบเวิลาสอบไล่

ภาค่ต้นั(2)

67 16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์(3) 4,300 ส. 28 ม.ค.  2566  (09.00-12.00)

68 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น(3) 1,200(6) ส. 28  ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

69 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น(3) 5,400 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

70 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น(3) 5,900 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

71 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์(3) 3,500 ส.  28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

72 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

73 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,000 ส. 28  ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

74 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

75 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

76 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

77 20307 การพัฒนาหลักสูตร 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

78 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

79 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

80 21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

81 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

82 21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

83 21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย 1,000  อา. 29  ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

84 21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

85 21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

86 21331 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

87 21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย(5) 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

88 22304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำาหรับวัยรุ่น 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

89 23304 โรงเรียนกับชุมชน 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

90 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา(5) 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

91 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

92 24413 การประเมินโครงการ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

93 24414 การประเมินหลักสูตร 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

94 24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

95 25302 หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

96 25304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำาหรับเด็ก 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

97 25406 กิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา

1,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

98 25411 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา(5)

2,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

99 26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)
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100 26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำาหรับผู้สูงอายุ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

101 26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำาหรับผู้สูงอายุ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

102 26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 1,000  อา.   29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

103 26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1,000  อา.  29 ม.ค 2566  (13.30-16.30)

104 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

105 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต(5) 2,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

106 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

107 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(3) 3,300  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

108 27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

109 27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(5) 2,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

110 30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

111 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

112 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

113 30204 องค์การและการจัดการ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

114 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

115 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

116 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

117 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

118 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด 1,100 ส. 28 ม.ค.2566 (13.30-16.30)

119 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

120 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์
เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

121 31301 การวางแผนงานก่อสร้าง 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

122 31302 การสำารวจปริมาณและการประมาณราคา 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

123 31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

124 31306 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง(3) 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

125 31307 ทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนงานก่อสร้าง(3) 2,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

126 31308 ทฤษฎีและปฏิบัติการสำารวจปริมาณ และการประมาณ
ราคางานก่อสร้าง(3)

2,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

127 31311 การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

128 31405 การวิเคราะห์โครงการ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

129 31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง(5) 2,100  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

130 31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

131 31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

132 31413 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง(3) 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)
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133 31414 โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

3,800  อา. 29  ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

134 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 1,000 ส.  28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

135 32204 การบัญชีขั้นต้น 1,000 ส. 28  ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

136 32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 1,000 ส. 28  ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

137 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1,100 ส. 28  ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

138 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1,100 ส. 28  ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

139 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และ
การวิเคราะห์งบการเงิน

1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

140 32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ

1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

141 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

142 32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

143 32302 การจัดการการตลาด 1,000  อา. 29  ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

144 32303 การจัดการการเงิน 1,100 ส. 28  ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

145 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1,100 ส. 28  ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

146 32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

147 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

148 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

149 32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

150 32322 การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

151 32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

152 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดการความรู้ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

153 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

154 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

155 32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

156 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

157 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิยัการตลาดและ
การศึกษาความเป็นไปได้

1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

158 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

159 32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

160 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

161 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำาเนินงาน 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

162 32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

163 32342 ภาวะผู้นำาและละพฤติกรรมองค์การ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
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164 32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 1,000  อา. 29  ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

165 32364 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพื่อการจัดการ

1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

166 32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

167 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

168 32422 หลักการประกันภัย 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

169 32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง 1,000 ส.  28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

170 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

171 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด(5) 2,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

172 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชี
และการตรวจสอบภายใน

1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

173 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

174 32445 การบัญชีระหว่างประเทศ 1,000  อา.  29  ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

175 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการต้นทุน
เชิงกลยุทธ์

1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

176 32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

177 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

178 32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการ
ธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก

1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

179 32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

180 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม
ทางการเงิน

1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

181 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

182 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน(5) 2,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

183 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

184 32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

185 32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

186 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

187 32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

188 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว(3)

4,200 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

189 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

190 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม(5)

2,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

191 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ(5) 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

192 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน และสัมมนา
การบัญชีเพื่อการจัดการ(5)

2,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
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193 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

194 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

195 32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

196 32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

197 32495 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว(5) 2,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

198 33201 การบริหารราชการไทย 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

199 33202 การคลังและงบประมาณ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

200 33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

201 33204 กฎหมายมหาชนสำาหรับการบริหารการปกครองท้องที่ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

202 33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

203 33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

204 33209 สัมมนากฎหมายสำาหรับนักปกครองท้องที่ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

205 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

206 33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

207 33306 ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

208 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำาหรับ
นักปกครองท้องที่

1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

209 33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

210 33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

211 33311 การบริหารโครงการ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

212 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ(5) 2,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

213 33402 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

214 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

215 33421 การบริหารท้องถิ่น 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

216 33432 การบริหารสำานักงาน 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

217 33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

218 33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

219 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

220 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่(5) 2,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

221 33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

222 33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

223 33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

224 33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

225 33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

226 33452 กฎหมายอาญาสำาหรับนักปกครองท้องที่ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

227 33453 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์สำาหรับ
นักปกครองท้องที่

1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
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228 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผน
การบริหารการปกครองท้องที่

1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

229 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

230 40103 กฎหมายเกษตร 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

231 41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำาชุมชน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

232 41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง
สำาหรับผู้นำาชุมชน

1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

233 41003 การบริหารจัดการชุมชน 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

234 41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน(5) 2,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

235 41201 กฎหมายมหาชน 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

236 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

237 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

238 41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

239 41215 กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

240 41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด 
และลหุโทษ

1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

241 41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

242 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

243 41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

244 41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

245 41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

246 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

247 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

248 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไป
ในวิธีพิจารณาความแพ่ง

1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

249 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
และกฎหมายล้มละลาย

1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

250 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

251 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

252 41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

253 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย(5) 2,000  อา. 29 ม.ค.  2566 (13.30-16.30)

254 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 1,100 ส. 28 ม.ค.  2566 (09.00-12.00)

255 41452 สถาบันระหว่างประเทศ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

256 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

257 41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับ
การแข่งขันทางการค้า

1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

258 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน
และหลักธรรมาภิบาล

1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
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259 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1,100  อา. 29  ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

260 51106 พยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล 1,100  อา. 29  ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

261 51108 มโนมติ ทฤษฎีการพยาบาล และกระบวนการพยาบาล 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

262 51109 การพยาบาลพื้นฐาน และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล(3) 4,900 ส. 28  ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

263 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข 1,100  อา. 29  ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

264 52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1,100  อา. 29  ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

265 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 1,100 ส. 28  ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

266 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 1,100 ส. 28  ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

267 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

268 52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

269 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น(3) 4,700  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

270 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

271 52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

272 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข(5) 2,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

273 52404 การตรวจประเมิน การบำาบัดโรคเบื้องต้นและ
การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

274 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน(3) 6,600 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

275 52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ

1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

276 52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

277 53202 การสาธารณสุขชุมชน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

278 53203 สุขภาพกับการพัฒนา 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

279 53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

280 53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

281 53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข(5) 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

282 53407 การบริหารงานสาธารณสุข 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

283 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำาหรับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

284 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,000 ส. 28  ม.ค.  2566 (13.30-16.30)

285 54109 การยศาสตร์ 1,000  อา. 29  ม.ค.  2566 (13.30-16.30)

286 54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(5) 2,000 ส. 28  ม.ค.  2566 (13.30-16.30)

287 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน(3) 3,100  อา. 29  ม.ค.  2566 (09.00-12.00)

288 54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย 1,000 ส. 28  ม.ค.  2566 (09.00-12.00)
และความปลอดภัย

289 54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

290 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(3) 5,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

291 54122 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
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292 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และ
การบำาบัดโรคเบื้องต้น

1,100 ส. 28  ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

293 54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

294 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1,100  อา. 29 ม.ค.  2566 (13.30-16.30)

295 54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

296 54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

297 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

298 54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย(3) 8,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

299 54135 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน(5)

10,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

300 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำาหรับ
การแพทย์แผนไทย(3)

7,400(6) ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

301 55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

302 55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

303 55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 1,000  อา.  29  ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

304 55309 ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

305 55310 นวดแผนไทย 1 1,000 ส. 28 ม.ค.  2566 (09.00-12.00)

306 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย(3) 5,700 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

307 55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย(5) 4,800  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

308 55313 ผดุงครรภ์แผนไทย(3) 7,600 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

309 55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1(3) 6,000  อา.  29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

310 55317 เวชกรรมแผนไทย 1(3) 6,800 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

311 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย(3) 8,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

312 55320 ร่างกายมนุษย์(3) 1,800  อา.  29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

313 55322 ร่างกายมนุษย์(3) 1,800  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

314 55325 นวดแผนไทย 1(3) 7,200 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

315 55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย(5) 4,900  อา.  29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

316 55327 การฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย(3) 7,600 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

317 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1(3) 6,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

318 55331 เวชกรรมแผนไทย 1(3) 6,800 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

319 55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย(3) 8,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

320 55335 สังคมวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์ และระบาดวิทยา
สำาหรับการแพทย์

1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

321 55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย(3) 1,000(6)  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

322 57203 ทางเลือกสำาหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

323 57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
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324 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

325 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

326 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

327 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

328 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

329 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

330 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

331 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์(5) 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

332 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

333 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

334 61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

335 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

336 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

337 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

338 70324 อนามัยครอบครัว 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

339 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

340 70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์(5) 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

341 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

342 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

343 71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

344 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

345 71202 โภชนาการมนุษย์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

346 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

347 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

348 71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

349 71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร 1,000 ส. 28  ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

350 71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ และ
การควบคุมนำ้าหนัก

1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

351 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และ
การประยุกต์(5)

2,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

352 71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

353 72201 ครอบครัวศึกษา 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

354 72202 พัฒนาการวัยเด็ก 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

355 72301 พัฒนาการวัยรุ่น 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

356 72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
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357 72401 ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลายในสังคมโลก 1,100  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

358 72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว(5) 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

359 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

360 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

361 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

362 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

363 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

364 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

365 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์(5) 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

366 81310 ปรัชญาการเมือง 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

367 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

368 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

369 81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

370 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

371 81427 กฎหมายอาญา สำาหรับรัฐศาสตร์ 1,000  ส. 28 ม.ค.  2566 (13.30-16.30)

372 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
พยานหลักฐาน สำาหรับรัฐศาสตร์

1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

373 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

374 82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

375 82322 สังคมโลก 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

376 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

377 82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

378 82422 มหาอำานาจกับการเมืองโลก 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

379 83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

380 90201 การจัดการฟาร์ม 1,100  ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

381 90204 พื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

382 90305 การผลิตสัตว์ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

383 90307 การผลิตพืช 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

384 90406 การจัดการดิน นำ้า และปุ๋ย 1,100  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

385 91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

386 91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

387 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

388 91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

389 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

390 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

391 91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

392 91368 การสง่เสรมิการจดัการการผลติและผลผลติทางการเกษตร 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
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393 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

394 91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร(5) 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

395 91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1,100  ส. 28  ม.ค.  2566 (09.00-12.00)

396 91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(5) 2,000  อา. 29  ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

397 91427 การป่าไม้ชุมชน 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

398 91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

399 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ 
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

400 91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

401 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

402 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

และสิ่งแวดล้อม(5)

403 91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้
ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,000  ส. 28  ม.ค.  2566 (13.30-16.30)

404 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

405 92220 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน 1,100  ส. 28 ม.ค. 566 (13.30-16.30)

406 92311 การจัดการสหกรณ์และธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

407 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

408 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
และธุรกิจชุมชน(5)

2,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

409 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช(3) 3,400  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

410 93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 1,100  ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

411 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 1,100                 อา. 29 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

412 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

413 93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช(5) 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

414 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก(3) 3,300  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

415 93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์(5) 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

416 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช 1,100  ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

417 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช(3) 3,400  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

418 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม(4) 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

419 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ(4) 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

420 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์(3) 3,800  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

421 93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

422 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก(4) 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

423 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

424 94329 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและ
การเป็นผู้ประกอบการ

1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
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วิันัและค่าบเวิลาสอบไล่

ภาค่ต้นั(2)

425 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

426 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

427 94433 ประสบการณว์ชิาชพีธรุกจิการเกษตรและการประกอบการ(5) 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

428 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

429 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

430 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

431 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล(3) 3,200 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

432 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

433 96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

434 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ(3) 2,600  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

435 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(3) 2,900  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

436 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

437 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

438 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

439 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

440 97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

441 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

442 97218 การจัดการดำาเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

443 97222 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำาหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

444 97315 เครื่องมือ และเครื่องจักรกลการผลิต(3) 3,300 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

445 97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

446 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์(3) 3,800 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

447 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

448 97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566  (09.00-12.00)

449 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

450 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม(5) 2,000  อา. 29 ม.ค. 2566  (13.30-16.30)

451 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำางานใน
อุตสาหกรรม

1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

452 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์(3) 4,700 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

453 97432 ประสบการณวิ์ชาชพีเทคโนโลยีการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ์(5) 2,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

454 97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและ
การจัดการโครงการ

1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

455 97436 ปัญญาประดิษฐ์สำาหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

456 99202 การวิเคราะห์ข้อมูล 1,100 ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

457 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(3) 2,600  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

458 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 1,000 ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
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459 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

460 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

461 99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำาหรับผู้สูงอายุ

1,100  ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

462 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

463 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร(5)

2,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

464 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 1,000  อา. 29 ม.ค.  2566 (13.30-16.30)

465 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1,000  อา. 29 ม.ค.  2566 (09.00-12.00)

466 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

467 99420 การโปรแกรมเว็บ(3) 4,000  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

468 99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์(5) 2,100  อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

หม่าย์เหตุ (1) เป็นชุดวิชาค่าชุดวิชาสำาหรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำานวนเงินท่ีรวมค่าวัสดุการศึกษาแล้ว นักศึกษาใหม่จะต้องชำาระเท่ากันทุกคน
 (2) ให้นักศึกษาตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบไล่จากตารางสอบไล่ท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดอีกคร้ัง
 (3) เป็นชุดวิชาท่ี มีการฝึึกปีฏิิบัติ
 (4) เป็นชุดวิชาท่ี ไม่มีการฝึึกปีฏิิบัติ
 (5) เป็นชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนได้ในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา
 (6) ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยท่ี

  เว็บไซต์ https://www.stou.ac.th หรือท่ีศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรือฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 0 2504 7222





10. ตารางสอบไล่

และ

อัตราค่่าชุุดวิิชุา

สำาหรับนัักศึึกษาใหม่่

ภาค่ปีลาย์ ปีีการศึึกษา 2565





10.1 ตารางสอบไล่่ ภาคปีล่าย ปีีการศึึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 15 แล่ะวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

ตารางสอบไล่ วิันัเสาร์ที่่�  15  กรกฎาค่ม่  2566

ค่าบเวิลาสอบ 09.00–12.00 นั. ค่าบเวิลาสอบ 13.30–16.30 นั.

10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10131 สังคมมนุษย์ 10203 พฤติกรรมมนุษย์
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 12303 สังคมไทย
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 12311 โลกทัศน์ไทย
11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน
12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 15232 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์
13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด 16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 16421 การบริหารงานโทรทัศน์
14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 16424 การบริหารงานภาพยนตร์
15233 ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยีสำาหรับนักนิเทศศาสตร์ 16427 การบริหารงานโฆษณา
16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร 16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16441 การผลิตและการเผยแพร่งานวารสารศาสตร์
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์ 16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน
16354 สื่อโฆษณา 20202 วิทยาการการสอน
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัย 25303 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด กับคุณภาพชีวิต

และประเมินผลการศึกษา 27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด
26405 การเรียนรู้ทางไกล 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการ
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร ทรัพยากรมนุษย์
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30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์ 31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่

เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน

31303 การจัดการงานสนาม 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ

31309 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการงานสนามในงานก่อสร้าง 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

32302 การจัดการการตลาด 32303 การจัดการการเงิน

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ 32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา 32320 การบัญชีขั้นกลาง 1

ความเป็นไปได้ของโครงการ 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ 32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโช่อุปทาน 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

32421 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและ

และการบัญชีเฉพาะกิจการ การตรวจสอบภายใน

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการต้นทุน

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ เชิงกลยุทธ์

32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

33201 การบริหารราชการไทย แห่งการเรียนรู้

33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม

33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ และการจัดการที่พักทางเลือก

33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทำาความผิด 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

33440 การบริหารงานสรรพสามิต 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำาหรับนักปกครองท้องที่

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่

40205 กฎหมายธุรกิจ 33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร

41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน 33437 การบริหารงานราชทัณฑ์

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 41312 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้ 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและ

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง ทรัพย์ ตั๋วเงิน
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41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง

41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายล้มละลาย

41431 การบริหารงานยุติธรรม 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 41404 กฎหมายแรงงาน

41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ

41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิ 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล 51107 ชีวเคมี โภชนศาสตร์ และโภชนบำาบัดสำาหรับพยาบาล

51110 การพยาบาลผู้ใหญ่ 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข 52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน

54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม

54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54119 สถิติและการวิจัยสำาหรับงานอาชีวอนามัยและ

54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน ความปลอดภัย

55306 เภสัชพฤกษศาสตร์ 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำาหรับ

55323 เภสัชพฤกษศาสตร์ การแพทย์แผนไทย

55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 55301 การวิจัยสำาหรับการแพทย์แผนไทย

55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ 55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

60436 สถาบันการเงินและการลงทุน 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความ สำาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

จำาเริญทางเศรษฐกิจ 70324 อนามัยครอบครัว

70411 อนามัยชุมชน 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ

70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 72204 เศรษฐกิจครอบครัว

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ

82202 การเมืองเปรียบเทียบ นโยบายสาธารณะ

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ 81427 กฎหมายอาญา สำาหรับรัฐศาสตร์

82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก 82329 การทูตและนโยบายต่างประเทศ

82429 การระหว่างประเทศของไทย 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
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90201 การจัดการฟาร์ม 83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 91201 ผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการเกษตร

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา

91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร สำาหรับเกษตรกร

91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้

92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์ 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

และธุรกิจชุมชน 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 91471 ผู้นำา กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร

92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 93257 การจัดการสุขภาพพืช

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (มี ฝึกปฏิบัติ) 93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตพืช

93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ 93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ) 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (มี ฝึกปฏิบัติ)

93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ) 94464 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์

93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ และเทคโนโลยี

93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม

94461 การเงินธุรกิจการเกษตร 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 97221 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม

97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน 97222 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำาหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม

และบรรจุภัณฑ์ ทางการผลิตในอุตสาหกรรม

97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรม 99316 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ

97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม 99316 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ

ทางอุตสาหกรรม

97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์

97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
99201 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร
99203 คณิตศาสตร์สำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
99312 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สิ้นสุดการสอบ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566

560 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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ค่าบเวิลาสอบ 09.00–12.00 นั. ค่าบเวิลาสอบ 13.30–16.30 นั.

10121 อารยธรรมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

10152 ไทยกับสังคมโลก 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10202 การอ่านภาษาไทย 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ

11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ

11012 ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ 11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 12310 วิถีไทย

11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา

11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 13311 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

11306 ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสาธารณสุข 13321 การสื่อสารธุรกิจในยุคดิจิทัล

11307 ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

11311 ภาษาอังกฤษสำาหรับครูสอนภาษา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

11313 ภาษาอังกฤษเพื่องานสารสนเทศ 14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

12302 เศรษฐกิจไทย 15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์

12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 15335 การวิจัยการสื่อสารและการจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล

13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 15336 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน

15231 หลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

15266 สื่อศึกษาในยุคดิจิทัล 21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย

16449 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 25411 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

16463 การสร้างสรรค์และผลิตสื่อชุมชน 26004 การบริหารและจัดการเรียนรู้สำาหรับผู้สูงอายุ

20201 พัฒนศึกษา 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 30204 องค์การและการจัดการ

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 31414 โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและ

และสังคม ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับผู้สูงอายุ 32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

561ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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ค่าบเวิลาสอบ 09.00–12.00 นั. ค่าบเวิลาสอบ 13.30–16.30 นั.

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ 32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน

ตลอดชีวิต 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้

27102 เทคโนโลยีทางการสอน 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำาเนินงาน

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 32406 การจัดการสินเชื่อ

31412 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

32204 การบัญชีขั้นต้น 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ

และการวิเคราะห์งบการเงิน และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว

ระบบสารสนเทศ และการโรงแรม

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชี

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย เพื่อการจัดการ

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการ

และการศึกษาความเป็นไปได้ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 32495 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ 33202 การคลังและงบประมาณ

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 33209 สัมมนากฎหมายสำาหรับนักปกครองท้องที่

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

32489 การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัล 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่

และการจัดการสินเชื่อ 41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน 41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำาหรับ 41201 กฎหมายมหาชน

นักปกครองท้องที่ 41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด

33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการ และลหุโทษ

การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ

33411 การแรงงานสัมพันธ์ 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

33432 การบริหารสำานักงาน 41314 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 2

562 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

33441 การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ 51111 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 53202 การสาธารณสุขชุมชน

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข

41215 กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน 54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 54123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำาหรับงานอาชีวอนามัย

41403 กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความปลอดภัย

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม

52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 54135 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยความปลอดภัย

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

52407 การวางแผนและการประเมินผลงานสาธารณสุข 55101 ชีววิทยา เคมีและชีวเคมีสำาหรับการแพทย์แผนไทย

53303 การจัดการสาธารณภัย 55308 เวชกรรมแผนไทย

53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข 55318 เวชกรรมแผนไทย 2

54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด 55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55332 เวชกรรมแผนไทย 2

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย 55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

55305 ธรรมานามัย 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 70314 การผลิตและการใช้อาหาร

55315 นวดแผนไทย 2 70323 สุขภาพเด็ก

55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์

55329 นวดแผนไทย 2 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ

60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง 71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

70311 ชีวเคมีพื้นฐาน 72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหาร 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

และโภชนาการ 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน 81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
เพื่อคุณภาพชีวิต 82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

563ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565



ตารางสอบไล่ วิันัอาทิี่ตย์์ ที่่�  16  กรกฎาค่ม่  2566  (ต่่อ)

ค่าบเวิลาสอบ 09.00–12.00 นั. ค่าบเวิลาสอบ 13.30–16.30 นั.

72304 สวสัดกิารสงัคมและการจดัการบรกิารสำาหรบัครอบครวั 82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย 90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยใน 90204 พื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทย 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและ

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ พัฒนาการเกษตร

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ

พยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์ 91326 วนศาสตร์เกษตร

82327 อาเซียนเบื้องต้น 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำาหรับรัฐศาสตร์ 91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้

91202 ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ และสิ่งแวดล้อม

91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและ 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

พัฒนาการเกษตร 93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์

91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและ 93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์

พัฒนาการเกษตร 93470 การจัดภูมิทัศน์เชิงธุรกิจ

92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 94433 ประสบการณว์ชิาชพีธรุกจิการเกษตรและการประกอบการ

และสังคม 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

92320 การจดัการและการดำาเนนิงานสหกรณแ์ละธุรกจิชมุชน และการควบคุมภายใน

93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช และเทคนิคการผลิต

93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต

94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

ในธุรกิจการเกษตร 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการผลิตภัณฑ์

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการบัญชีการเงิน 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

และการบัญชีเพื่อการจัดการ การสื่อสาร

97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำาหรับ 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การสื่อสาร

97220 การจัดการและการพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

564 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565



ตารางสอบไล่ วิันัอาที่ิตย์์ ที่่�  16  กรกฎาค่ม่  2566  (ต่่อ)

ค่าบเวิลาสอบ 09.00–12.00 นั. ค่าบเวิลาสอบ 13.30–16.30 นั.

97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวน 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

การผลิตในอุตสาหกรรม 99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวน

การผลิตในอุตสาหกรรม

97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

ทางการพิมพ์

99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย

99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

สิ้นสุดการสอบ วันอาทิตย์์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

ส้ินสุดการสอบไล่่ ภาคปีล่าย ปีีการศึึกษา 2565

565ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565



ลำาดับ
รหัส

ชุุดวิิชุา
ชุื�อชุุดวิิชุาที่่�เปีิดให้ลงที่ะเบ่ย์นัเร่ย์นั

อัตราที่่�ต้องชุำาระ

(บาที่)(1)

วิันัและค่าบเวิลาสอบไล่

ภาค่ปีลาย์(2)

1 10103 ทักษะชีวิต 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)
2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)
3 10121 อารยธรรมมนุษย์ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)
4 10131 สังคมมนุษย์ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)
5 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566  (13.30-16.30)
6 10151 ไทยศึกษา 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (13.30-16.30)
7 10152 ไทยกับสังคมโลก 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)
8 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
9 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1,500 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
10 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
11 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
12 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
13 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
14 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
15 10202 การอ่านภาษาไทย 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
16 10203 พฤติกรรมมนุษย์ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
17 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1,500 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
18 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
19 11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
20 11012 ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
21 11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
22 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
23 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
24 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
25 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
26 11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

27 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

28 11306 ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสาธารณสุข 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

29 11307 ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง 1,000  อา. 16 ก.ค 2566 (09.00-12.00)

30 11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

10.2 อัตราค่าชุุดวิชุาสำาหรับนักศึึกษาใหม่ 

 ภาคปีล่าย ปีีการศึึกษา 2565

566 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565



ลำาดับ
รหัส

ชุุดวิิชุา
ชุื�อชุุดวิิชุาที่่�เปีิดให้ลงที่ะเบ่ย์นัเร่ย์นั

อัตราที่่�ต้องชุำาระ

(บาที่)(1)

วิันัและค่าบเวิลาสอบไล่

ภาค่ปีลาย์(2)

31 11311 ภาษาอังกฤษสำาหรับครูสอนภาษา 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

32 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

33 11313 ภาษาอังกฤษเพื่องานสารสนเทศ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

34 12302 เศรษฐกิจไทย 1,000  อา. 16 ก.ค 2566 (09.00-12.00)

35 12303 สังคมไทย 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

36 12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

37 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

38 12310 วิถีไทย 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

39 12311 โลกทัศน์ไทย 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

40 12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

41 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

42 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

43 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(5) 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

44 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

45 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

46 13311 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1,100  อา 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30

47 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

48 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

49 13321 การสื่อสารธุรกิจในยุคดิจิทัล 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

50 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์(5) 2,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

51 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

52 13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

53 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน 1,100 ส. 15  ก.ค. 2566  (13.30-16.30)

54 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

55 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

56 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

57 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

58 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

59 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

60 14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(5) 2,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

61 15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

62 15231 หลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

63 15232 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

64 15233 ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยี
สำาหรับนักนิเทศศาสตร์

1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

65 15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566  (13.30-16.30)

567ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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66 15266 สื่อศึกษาในยุคดิจิทัล 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

67 15335 การวิจัยการสื่อสารและการจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

68 15336 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

69 16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

70 16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

71 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

72 16354 สื่อโฆษณา 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

73 16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

74 16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

75 16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์(5) 2,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

76 16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

77 16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

78 16421 การบริหารงานโทรทัศน์ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

79 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง(3) 4,800  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

80 16424 การบริหารงานภาพยนตร์ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

81 16427 การบริหารงานโฆษณา 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

82 16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

83 16441 การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาตร์(3) 4,300 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

84 16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

85 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง(3) 4,600  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

86 16449 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง(3) 5,800  อา. 16 ก.ค 2566 (09.00-12.00)

87 16455 การสรางสรรคคอนเทนตและสตรีมมิ่ง(3) 4,300  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

88 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์(3) 3,400  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

89 16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

90 16463 การสร้างสรรค์และผลิตสื่อชุมชน(3) 5,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

91 20201 พัฒนศึกษา 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

92 20202 วิทยาการการสอน 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

93 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

94 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566  (13.30-16.30)

95 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

96 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

97 20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

98 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

99 21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

100 21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

101 21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
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102 21328 นวตักรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาสำาหรบัเดก็ปฐมวยั 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

103 21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

และสังคม

104 21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย(5) 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

105 24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

และประเมินผลการศึกษา

106 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผล 2,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

การศึกษา(5)

107 24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

108 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

109 24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

110 25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

111 25303 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวิต 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

112 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

113 25411 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา(5)

2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

114 26004 การบริหารและจัดการเรียนรู้สำาหรับผู้สูงอายุ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

115 26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับผู้สูงอายุ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

116 26302 การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

117 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 1,100  อา. 16 ก.ค 2566 (09.00-12.00)

118 26405 การเรียนรู้ทางไกล 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

119 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

120 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต(5) 2,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

121 27102 เทคโนโลยีทางการสอน 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

122 27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

123 27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

124 27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

125 27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(5) 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

126 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

127 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

128 30204 องค์การและการจัดการ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

129 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

130 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566  (13.30-16.30)

131 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
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132 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

133 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

134 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

135 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

เพื่อการตัดสินใจ

136 31303 การจัดการงานสนาม 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

137 31309 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการงานสนามในงานก่อสร้าง(3) 2,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

138 31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

139 31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง(5) 2,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

140 31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

141 31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

142 31412 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง(3) 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

143 31414 โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง(5)

3,800(6)  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

144 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

145 32204 การบัญชีขั้นต้น 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

146 32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

147 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

148 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

149 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน

1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

150 32209 การบญัชขีัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

151 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

152 32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

153 32302 การจัดการการตลาด 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

154 32303 การจัดการการเงิน 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

155 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

156 32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

157 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

158 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

159 32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

160 32320 การบัญชีขั้นกลาง 1 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

161 32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

162 32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

163 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
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164 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพื่อสร้างสมรรถนะ

1,100 ส.  15 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

165 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

166 32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

167 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

168 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

ความเป็นไปได้ของโครงการ

169 32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

170 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

171 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

และการศึกษาความเป็นไปได้

172 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

173 32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

174 32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1,100 ส. 15  ก.ค. 2566  (13.30-16.30)

175 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำาเนินงาน 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

176 32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

177 32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโช่อุปทาน 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

178 32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

179 32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

180 32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

181 32406 การจัดการสินเชื่อ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

182 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

183 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

184 32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

185 32421 การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

186 32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

การบัญชีเฉพาะกิจการ

187 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

188 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด(5) 2,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

189 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชี 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

และการตรวจสอบภายใน

190 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

191 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการต้นทุน
เชิงกลยุทธ์

1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
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192 32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

193 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การแห่งการเรียนรู้

1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

194 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและ
การควบคุมทางการเงิน

1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

195 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน(5) 2,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

196 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

197 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

198 32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

199 32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

200 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

201 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหาร 3,300 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

และเครื่องดื่ม(3)

202 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

และการโรงแรม(5)

203 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ(5) 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

204 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชี
เพื่อการจัดการ(5)

2,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

205 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และ 8,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
การบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(3)

206 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

และการจัดการที่พักทางเลือก

207 32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจิทัล 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

208 32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

209 32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

210 32495 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว(5) 2,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

211 33201 การบริหารราชการไทย 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

212 33202 การคลังและงบประมาณ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

213 33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

214 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

215 33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

216 33209 สัมมนากฎหมายสำาหรับนักปกครองท้องที่ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

217 33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

218 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

219 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
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220 33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

221 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดิน
สำาหรับนักปกครองท้องที่

1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

222 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

สำาหรับนักปกครองท้องที่

223 33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566  (13.30-16.30)

224 33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเกษตร 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

225 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ(5) 2,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

226 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

227 33411 การแรงงานสัมพันธ์ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

228 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

229 33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 1,000  อา.  16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

230 33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

231 33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

232 33432 การบริหารสำานักงาน 1,100  อา. 16  ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

233 33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

234 33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทำาความผิด 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

235 33437 การบริหารงานราชทัณฑ์ 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

236 33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี 1,000  อา. 16  ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

237 33440 การบริหารงานสรรพสามิต 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

238 33441 การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี 1,000  อา. 16  ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

239 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

240 33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ 1,000  อา. 16  ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

241 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ (5) 2,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

242 33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น 1,000  อา. 16  ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

243 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

244 40205 กฎหมายธุรกิจ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

245 41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน 2,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

246 41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 1,000  อา. 16  ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

247 41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,000  อา. 16  ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

248 41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

249 41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

250 41201 กฎหมายมหาชน 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

251 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

252 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
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253 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

254 41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

255 41215 กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

256 41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด และ
ลหุโทษ

1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

257 41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

258 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

259 41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

260 41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

261 41312 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

262 41314 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 2 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

263 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคล 1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

และทรัพย์ ตั๋วเงิน

264 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

265 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไป 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

ในวิธีพิจารณาความแพ่ง

266 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณา 1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

ความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

267 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

268 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

269 41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

270 41403 กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

271 41404 กฎหมายแรงงาน 1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

272 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

273 41431 การบริหารงานยุติธรรม 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

274 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย(5) 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

275 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

276 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

277 41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

278 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม
หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

279 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

280 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

281 51107 ชีวเคมี โภชนศาสตร์ และโภชนบำาบัดสำาหรับพยาบาล 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

282 51110 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

283 51111 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่(3) 6,300  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
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284 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

285 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

286 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

287 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

288 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

289 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน(3) 4,500  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

290 52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

291 52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข 1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

292 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข(5) 2,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

293 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน(3) 6,600 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

294 52407 การวางแผนและการประเมินผลงานสาธารณสุข 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

295 53202 การสาธารณสุขชุมชน 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

296 53303 การจัดการสาธารณภัย 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

297 53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

298 53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

299 53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข(5) 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

300 54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

301 54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(5) 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

302 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

303 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

304 54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

305 54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

306 54119 สถิติและการวิจัยสำาหรับงานอาชีวอนามัย 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

และความปลอดภัย

307 54123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำาหรับงาน 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

308 54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

309 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม(3) 4,300  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

310 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

311 54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัย 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
และความปลอดภัย

312 54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

313 54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

314 54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
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315 54135 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ 10,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

สภาพแวดล้อมในการทำางาน(5)

316 55101 ชีววิทยา เคมีและชีวเคมีสำาหรับการแพทย์แผนไทย 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

317 55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำาหรับ
การแพทย์แผนไทย(3)

7,800(6) ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

318 55301 การวิจัยสำาหรับการแพทย์แผนไทย 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

319 55305 ธรรมานามัย 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

320 55306 เภสัชพฤกษศาสตร์ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

321 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ 7,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

เภสัชกรรมแผนไทย(3)

322 55308 เวชกรรมแผนไทย 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

323 55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย(5) 4,800  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

324 55315 นวดแผนไทย 2(3) 7,300  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

325 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย(3) 7,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

326 55318 เวชกรรมแผนไทย 2(3) 6,800  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

327 55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2(3) 6,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

328 55323 เภสัชพฤกษศาสตร์ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

329 55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย(3)

7,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

330 55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย(5) 4,900  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

331 55329 นวดแผนไทย 2(3) 7,200  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

332 55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย(3) 7,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

333 55332 เวชกรรมแผนไทย 2(3) 6,800  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

334 55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2(3) 6,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

335 55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝกึปฏบัิตผิดงุครรภ์แผนไทย(3) 1,000(6) ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

336 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

337 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

338 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

339 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

340 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

341 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ
การศึกษาเศรษฐศาสตร์

1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

342 60436 สถาบันการเงินและการลงทุน 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

343 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความ
จำาเริญทางเศรษฐกิจ

1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

344 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์(5) 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
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345 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

346 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

347 70314 การผลิตและการใช้อาหาร 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

348 70323 สุขภาพเด็ก 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

349 70324 อนามัยครอบครัว 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

350 70411 อนามัยชุมชน 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

351 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

352 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

353 70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์(5) 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

354 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับอาหารและโภชนาการ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

355 71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

356 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร(3) 5,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

357 71206 พฤติกรรมผู้บริโภค และการคุ้มครองด้านอาหารและ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

โภชนาการ

358 71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ(3) 1,700 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

359 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร(3) 4,900 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

360 71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

361 71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

362 71411 อาหารและโภชนบำาบัด 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

363 71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

364 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

365 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
และการประยุกต์(5)

366 71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

367 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

368 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

เพื่อคุณภาพชีวิต

369 72204 เศรษฐกิจครอบครัว 1,000 ส.  15 ก.ค. 2566  (13.30-16.30)

370 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

371 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

372 72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

สำาหรับครอบครัว

373 72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

374 72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์ 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

และครอบครัว(5)

375 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
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376 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

377 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

379 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

379 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

380 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

ในประเทศไทย

381 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

และนโยบายสาธารณะ

382 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์(5) 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

383 81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

384 81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

385 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

386 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

387 81427 กฎหมายอาญา สำาหรับรัฐศาสตร์ 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

388 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

พยานหลักฐาน สำาหรับรัฐศาสตร์

389 82202 การเมืองเปรียบเทียบ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

390 82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ 1,000 ส.  15 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

391 82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

392 82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

393 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

394 82327 อาเซียนเบื้องต้น 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

395 82329 การทูตและนโยบายต่างประเทศ 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

396 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

397 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

398 82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

399 82429 การระหว่างประเทศของไทย 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

400 83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำาหรับนักรัฐศาสตร์ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

401 83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

402 90201 การจัดการฟาร์ม 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

403 90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

404 90204 พื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

405 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

406 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)
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407 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

408 91201 ผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร

1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

409 91202 ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(3) 1,000(6)  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

410 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

411 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

412 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

413 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

414 91326 วนศาสตร์เกษตร 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

415 91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา 
สำาหรับเกษตรกร

1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

416 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

417 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

418 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

419 91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร

1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

420 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

421 91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร(5) 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

422 91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร

1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

423 91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(5) 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

424 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้(3) 1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

425 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

426 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

และสิ่งแวดล้อม(5)

427 91471 ผู้นำา กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางการเกษตร 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

428 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

429 92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์
และธุรกิจชุมชน

1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

430 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

431 92320 การจัดการและดำาเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

432 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

433 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ 2,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

และธุรกิจชุมชน(5)

434 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช(3) 3,400  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
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435 93257 การจัดการสุขภาพพืช 1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

436 93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

437 93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

438 93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตพืช 1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

439 93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์ 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

440 93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช(5) 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

441 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง(3) 3,500 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

442 93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์(5) 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

443 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช(3) 3,400  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

444 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ(4) 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

445 93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ(4) 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

446 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์(3) 3,800 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

447 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง(4) 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

448 93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

449 93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

450 93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

451 93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

452 93470 การจัดภูมิทัศน์เชิงธุรกิจ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

453 94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร
ในธุรกิจการเกษตร

1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

454 94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

455 94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตรและ  2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

การประกอบการ(5)

456 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

457 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

458 94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

459 94464 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจ 
การเกษตร

1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

460 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

461 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

462 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

463 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม 1,100 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

464 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และ
การควบคุมภายใน

1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

465 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
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ลำาดับ
รหัส

ชุุดวิิชุา
ชืุ�อชุุดวิิชุาที่่�เปีิดให้ลงที่ะเบ่ย์นัเร่ย์นั

อัตราที่่�ต้องชุำาระ

(บาที่)(1)

วิันัและค่าบเวิลาสอบไล่

ภาค่ปีลาย์(2)

466 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล(3) 3,200  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

467 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการบัญชีการเงิน
และการบัญชีเพื่อการจัดการ

1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

468 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

469 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต

1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

470 97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

471 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์(3) 3,800 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

472 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำาหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1,100  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

473 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต 1,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

474 97220 การจัดการและการพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

475 97221 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

476 97222 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำาหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

477 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

ทางการผลิตในอุตสาหกรรม

478 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3,980  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(3)

479 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์(3) 4,200  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

480 97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์(3)

1,000(6) ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

481 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุม 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)
คุณภาพทางการพิมพ์

482 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
ในอุตสาหกรรม

483 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
อุตสาหกรรม(5)

2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

484 97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

แนวโน้มทางอุตสาหกรรม

485 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

486 97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

487 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และ
การจัดการผลิตภัณฑ์(5)

2,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

488 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์(3) 4,200 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

489 99201 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
และการสื่อสาร
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ลำาดับ
รหัส

ชุุดวิิชุา
ชุื�อชุุดวิิชุาที่่�เปีิดให้ลงที่ะเบ่ย์นัเร่ย์นั

อัตราที่่�ต้องชุำาระ

(บาที่)(1)

วิันัและค่าบเวิลาสอบไล่

ภาค่ปีลาย์(2)

490 99203 คณิตศาสตร์สำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

491 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ 1,000 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

492 99312 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

1,100 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

493 99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 1,000 ส. 15  ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

494 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

495 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
ในระบบคอมพิวเตอร์

496 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

และการสื่อสาร(5)

497 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

498 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย(3) 3,600  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

499 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

500 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1,000  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

501 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ(3) 3,800  อา. 16 ก.ค. 2566  (09.00-12.00)

502 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่(3) 4,300 ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

503 99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์(5) 2,100  อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

หม่าย์เหตุ (1) เป็นชุดวิชาค่าชุดวิชาสำาหรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำานวนเงินท่ีรวมค่าวัสดุการศึกษาแล้ว นักศึกษาใหม่จะต้องชำาระเท่ากันทุกคน
(2) ให้นักศึกษาตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบไล่จากตารางสอบไล่ท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดอีกคร้ัง
(3) เป็นชุดวิชาท่ี มีการฝึึกปีฏิิบัติ
(4) เป็นชุดวิชาท่ี ไม่มีการฝึึกปีฏิิบัติ
(5) เป็นชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนได้ในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา
(6) ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยท่ี

 เว็บไซต์ https://www.stou.ac.th หรือท่ีศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรือฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 0 2504 7222
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การปฐมนิิเทศนัิกศึกษาใหม่ เป็นิกิจกรรมการเรียนิกิจกรรมแรกที�มีความสำำาคัญต่่อการศึกษาด้้วยต่นิเองในิระบบ

การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุำโขทัยธรรมาธิราช และมีความจำาเป็นิอย่างยิ�งสำำาหรับนัิกศึกษาใหม่ เร่�องสำำาคัญต่่าง ๆ 

ได้้แก่ ความร้้ ความเข้าใจเกี�ยวกับระบบการศึกษาทางไกล และวธีิการเรียนิด้้วยต่นิเองในิระบบการศึกษาทางไกลเป็นิปัจจัย

สำำาคัญที�จะส่ำงผลต่่อความสำำาเร็จในิการเรียนิ การปรับตั่วและการเต่รียมความพร้อมในิการเรียนิจะช่วยให้นัิกศึกษาสำามารถ

เรียนิได้้ด้้วยต่นิเองอย่างมีประสิำทธิภาพ แนิวปฏิิบัติ่ ขั�นิต่อนิต่่าง ๆ  เป็นิเร่�องที�นัิกศึกษาจำาเป็นิต้่องเรียนิร้้เพ่�อการปฏิิบัติ่ได้้ 

อยา่งถ้กต้่อง ต่ามกำาหนิด้วันิ-เวลา นิอกจากนีิ�ยงัมีเร่�องควรร้้ ทักษะทางการเรียนิที�สำำาคัญต่่อการเรียนิในิระบบการศกึษาทางไกล 

ได้้แก่ การอ่านิ การจด้บันิทึก การทำาข้อสำอบ เป็นิต้่นิ มหาวิทยาลัยได้้จัด้เต่รียมกิจกรรมการปฐมนิิเทศนัิกศึกษาใหม่ในิปี

การศึกษา 2565 ไว้สำำาหรับนัิกศึกษาใหม่ในิช่วงเด่้อนิกันิยายนิ 2565 โด้ยนัิกศึกษาสำามารถต่รวจสำอบรายละเอียด้วันิ เวลา 

และสำถานิที�ในิการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หร่อช่องทางการรับชมรายการ ได้้จากเว็บไซต์่ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th

11. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Online
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เม่�อมหาวิทยาลัยต่อบรับขึ�นิทะเบียนิท่านิเป็นินิักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยอำานิวยความสำะด้วกให้กับนิักศึกษา 

ที�มีความประสำงค์จะด้ำาเนิินิการในิกิจกรรมต่่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โด้ยศึกษารายละเอียด้ได้้จากค้่ม่อนิักศึกษา 

ที�มหาวิทยาลัยจดั้สำ่งให้เม่�อขึ�นิทะเบียนิเป็นินิักศึกษาเรียบร้อยแล้ว โด้ยมีข้อม้ลเพิ�มเต่ิมที�นิักศึกษาใหม่ควรทราบ ด้ังนิี�

1)	 การโอนชุดวิชา/การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

เม่�อมหาวิทยาลัยด้ำาเนิินิการต่อบรับขึ�นิทะเบียนิเป็นินัิกศึกษาให้เรียบร้อยแล้ว สำามารถย่�นิคำาร้องขอโอนิชุด้วิชา/ 
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสำบการณ์์ ทั�งนีิ�สำามารถสำำาเนิาแบบฟอร์มจากค่้ม่อนัิกศึกษา หร่อ download 

แบบฟอร์ม ได้้ที� https://www.stou.ac.th  ปริญญาต่รี  แบบฟอร์มต่่าง ๆ  

2)	 การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์	 (Walk-in	Exam)	“พร้้อมก่่อน สอบก่่อน  

ร้้้ผลก่่อน” ศึกษาข้อม้ลได้้ที� https://www.stou.ac.th  บริการนัิกศึกษา  นัิกศึกษาปริญญาต่รี  การสำอบ  
สำมัครสำอบต่ามต่ามความพร้อมของนัิกศึกษารายบุคคลด้้วยคอมพิวเต่อร์ (Walk-in Exam)

3)		การสอบวัดความร้้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์	STOU-EPT		(E-TESTING)	“ร้้้ผลและได้้รั้บใบรั้บร้อง 

ทัันทีั”  ศึกษาข้อม้ลได้้ที� https://www.stou.ac.thบริการนิักศึกษา นัิกศึกษาปริญญาต่รีSTOU EPT  
รับสำมัครทด้สำอบวัด้ความร้้ภาษาอังกฤษด้้วยระบบคอมพิวเต่อร์ STOU-EPT (E-TESTING)

4)	 ทุนการศึกษา	ศึกษาข้อม้ลได้้ที�

 https://www.stou.ac.thบริการนัิกศึกษา นัิกศึกษาปริญญาต่รีการบริการนัิกศึกษาทุนิการศึกษา

5)	 ชมรมนักศึกษา		มสธ.		ศึกษาข้อม้ลได้้ที�

 https://www.stou.ac.thสำำานัิกสำำานัิกบริการการศึกษาฝ่่ายแนิะแนิวการศึกษางานิกิจกรรมนิักศึกษา 

และเคร่อข่ายสัำมพันิธ์ ชมรมนัิกศึกษา

6)	 การศึกษาวิชาทหาร	ศึกษาข้อม้ลได้้ที�

 https://www.stou.ac.thบริการนิกัศึกษานัิกศกึษาปรญิญาต่รีการบรกิารนิกัศกึษา การศกึษาวชิาทหาร

7)	 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร	 ศึกษาข้อม้ลได้้ที�

 https://www.stou.ac.thบริการนัิกศึกษานัิกศึกษาปริญญาต่รีการบริการนัิกศึกษา การขอผ่อนิผันิ 

การเข้ารับราชการทหาร

8)	 กีฬามหาวิทยาลัย		ศึกษาข้อม้ลได้้ที�

 https://www.stou.ac.thบริการนัิกศึกษานัิกศึกษาปริญญาต่รีการบริการนัิกศึกษา กีฬามหาวิทยาลัย

   สอบถามรายละเอียดเพิิ่�มเติิมใน

 ข้อ 1) – 3)  ได้ที�ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรือ e-mail address : ic.proffice@stou.ac.th

 ข้อ  4)     ได้ที�ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส�านักบริการการศึกษา โทร. 0 2504 7631-7

 ข้อ  5) – 8)  ได้ที�งานกิจกรรมนักศึกษาและเครือข่ายสัมพัิ่นธ์์ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา

    ส�านักบริการการศึกษา โทร. 0 2504 7638-9, 0 2504 7697

12. ข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ
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มหาวิทยาลัยได้้เปิด้ช่องทางการต่ิด้ต่่อสำ่�อสำารระหว่างนิักศึกษากับมหาวิทยาลัยเพ่�อให้นิักศึกษาสำามารถ 

ขอคำาปรึกษาเกี�ยวกับกิจกรรมการศึกษาต่่าง ๆ ไว้หลากหลายร้ปแบบ เชน่ิ โทรศัพท์ จด้หมาย e-mail กระด้านิสำนิทนิา 

และการติ่ด้ต่่อด้้วยต่นิเอง ด้ังนิั�นิเพ่�อให้ปัญหาการต่ิด้ต่่อสำอบถามได้้รับความกระจ่างและรวด้เร็ว โปรด้ปฏิิบัต่ิ ด้ังนิี�

1. ต่ิด้ต่่อโด้ยต่รงกับหนิ่วยงานิที�รับผิด้ชอบต่ามช่องทางที�จัด้ให้

2.  แจ้งช่�อ – ช่�อสำกุลผ้้สำมัครเป็นินิักศึกษา เลขประจำาต่ัวประชาชนิ หร่อเลขประจำาต่ัวนิักศึกษา

3.  แจ้งปัญหาที�ต้่องการสำอบถามให้ชัด้เจนิ

13.1	 ติดต่อทางโทรศัพท	์และ	e-mail

หน่วยงานให้บริการ สอบถามปัญหา โทรศัพท์/e-mail	

1.	ศ้นย์สารสนเทศ 1. ข้อม้ลสำารสำนิเทศข่าวสำารของมหาวิทยาลัย 
2. สำารสำนิเทศเกี�ยวกับการสำมัครเข้าศึกษาในิระด้ับปริญญาต่รี  
    โครงการสำัมฤทธิบตั่ร โครงการทด้สำอบความร้้ภาษาอังกฤษ     
    (STOU-EPT) 
3. ผลการจัด้สำ่งวัสำดุ้การศึกษา
4. การปฐมนิิเทศ การสำอนิเสำริม การอบรมเข้ม การฝึ่กปฏิิบัต่ิ
5. การด้ำาเนิินิกิจกรรมระหว่างศึกษาในิมหาวิทยาลัย 

โทร. 0 2504 7788

2.	บริการสอบถามข้อม้ล

				ทางโทรศัพท์	

สำอบถามผลการขึ�นิทะเบียนิเปน็ินิักศึกษา สำอบถามกำาหนิด้การสำอบ 
และสำนิามสำอบ สำอบถามผลการสำอบ สำอบถามกำาหนิด้การรับ
พระราชทานิปริญญาบตั่ร

โทร. 0 2504 7799
(อัต่โนิมัติ่)

3.	ฝ่ายจัดสอบ	

				ส�านักทะเบียนและวัดผล

สำอบถามเกี�ยวกับการจัด้สำอบสำำาหรับคนิไทยในิต่่างประเทศ โทร. 0 2503 2681
ev.reoff ice@stou.ac.th

4.	งานบริการนักศึกษาพิการ

				ส�านักบริการการศึกษา

สำอบถามข้อสำนิเทศที�จำาเป็นิก่อนิสำมัครเปน็ินิักศึกษา สำำาหรับผ้้สำมัคร 
ที�เป็นิคนิพิการ และการขอรับเงินิอุด้หนิุนิทางการศึกษาสำำาหรับ 
นิักศึกษาพิการระด้ับปริญญาต่รี

โทร. 0 2504 7821-3
ds.esoff ice@stou.ac.th

5.	ฝ่ายแนะแนวการศึกษา

				ส�านักบริการการศึกษา

ขอรับคำาปรึกษาเร่�องการแนิะแนิวการเรียนิ และการพัฒนิาทักษะ
ทางการเรียนิที�จำาเป็นิในิระบบการศึกษาทางไกล

โทร. 0 2504 7631-7
co.esoff ice@stou.ac.th

6.		ศ้นย์บริการการสอนทาง	

				ไปรษณีย์

				ส�านักบริการการศึกษา

สำอบถามข้อม้ลสำารสำนิเทศเกี�ยวกับสำถานิะการจัด้ส่ำงเอกสำารการสำอนิ
และสำ่�อสำิ�งพิมพ์ต่่าง ๆ
สำอบถามการรับ-สำ่งกิจกรรมประจำาชุด้วิชา

โทร.  0 2504 7809
       0 2504 7623
       0 2504 7626
Stou.post@g.stou.ac.th

7.		ศ้นย์บริการการศึกษา 

	 ประจ�าภ้มิภาค

				ส�านักบริการการศึกษา

สำอบถามข้อม้ลการสำอนิเสำริม และการฝ่ึกปฏิิบตั่ิเสำริมทักษะ โทร.  0 2504 7611-6
       0 2504 7813-6
At.support@stou.ac.th

13. การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
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หน่วยงานให้บริการ	(ต่อ) ที่อย่้ โทรศัพท์/e-mail	

ส่วนบริหารศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ สำำานัิกบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุำโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หม่้ที� 9 ต่ำาบลบางพ้ด้ อำาเภอ
ปากเกร็ด้ จังหวัด้นินิทบุรี 11120

โทร. 0 2504 7697
rc.esoffice@stou.ac.th

8.	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ สอบถามปัญหา

บริการข้อม้ลข่าวสำารของมหาวิทยาลัย ให้คำาปรึกษาและบริการ
ด้้านิการศึกษาในิลักษณ์ะเป็นิตั่วแทนิของมหาวิทยาลัยในิส่ำวนิ
ภ้มิภาค ประกอบด้้วย

ที่อย้่ โทรศัพท์/e-mail

8.1	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ	์มสธ.	ล�าปาง

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 ลำ�ป�ง ลำ�พูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

8.2	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ	์มสธ.	เชียงราย

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:

 เชียงร�ย น�่น พะเย� แพร่

หม้่ที� 2 ถนินิลำาปาง-เชียงใหม่ 
ต่ำาบลปงยางคก อำาเภอห้างฉตั่ร 
จังหวัด้ลำาปาง 52190

โทร. 0 5482 9811-4
lp.adoff ice@stou.ac.th

8.3	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.  สุโขทัย

					 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

     สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ต�ก  

4 หม้่ที� 7 ถนินิสุำโขทัย-กำาแพงเพชร
ต่ำาบลบ้านิกล้วย อำาเภอเม่อง
จังหวัด้สำุโขทัย 64000

โทร. 0 5565 1099-101
sk.adoff ice@stou.ac.th

8.4	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ. อุดรธานี

					 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

     อุดรธ�นี หนองค�ย หนองบัวลำ�ภู เลย

8.5	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.	สกลนคร

					 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

     สกลนคร นครพนม มุกด�ห�ร บึงก�ฬ

หม่้ที� 10 บ้านิคำากลิ�ง 
ต่ำาบลบ้านิจั�นิ อำาเภอเม่อง 
จังหวัด้อุด้รธานีิ 41000

โทร. 0 4229 2495-500
ud.adoff ice@stou.ac.th

8.6 ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.	อุบลราชธานี

				เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

    อุบลร�ชธ�นี อำ�น�จเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร        

199 หม้่ที� 10 ถนินิเลี�ยงเม่อง 
ต่ำาบลแจระแม อำาเภอเม่อง 
จังหวัด้อุบลราชธานีิ 34000

โทร. 0 4528 1891-5
ub.adoff ice@stou.ac.th

8.7	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.	นครราชสีมา

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 นครร�ชสีม� ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

8.8	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ	์มสธ.	ขอนแก่น

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 ขอนแก่น ก�ฬสินธุ์ มห�ส�รค�ม ร้อยเอ็ด

586 ระเบียบการสำมัครเป็นินัิกศึกษาและลงทะเบียนิเรียนิ ปีการศึกษา 2565



หน่วยงานให้บริการ	(ต่อ) ที่อย่้ โทรศัพท์/e-mail	

ส่วนบริหารศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ สำำานัิกบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุำโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หม่้ที� 9 ต่ำาบลบางพ้ด้ อำาเภอ
ปากเกร็ด้ จังหวัด้นินิทบุรี 11120

โทร. 0 2504 7697
rc.esoffice@stou.ac.th

8.	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ สอบถามปัญหา

บริการข้อม้ลข่าวสำารของมหาวิทยาลัย ให้คำาปรึกษาและบริการ
ด้้านิการศึกษาในิลักษณ์ะเป็นิตั่วแทนิของมหาวิทยาลัยในิส่ำวนิ
ภ้มิภาค ประกอบด้้วย

ที่อย้่ โทรศัพท์/e-mail

8.9	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.

	 นครสวรรค์

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 นครสวรรค์ อุทัยธ�นี กำ�แพงเพชร พิจิตร

8.10	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.

	 พระนครศรีอยุธยา

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:

 พระนครศรีอยุธย� ชัยน�ท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่�งทอง

105/35 หม่้ที� 10
ถนินินิครสำวรรค์-พิษณุ์โลก (117)
ต่ำาบลวัด้ไทรย์ อำาเภอเม่อง
จังหวัด้นิครสำวรรค์ 60000

โทร. 0 5622 2450
nw.adoff ice@stou.ac.th

8.11	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.

	 นครนายก

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 นครน�ยก ปร�จีนบุรี ฉะเชิงเทร� สระบุรี      

196 หม่้ที� 5 
ต่ำาบลศรีกะอาง
อำาเภอบ้านินิา 
จังหวัด้นิครนิายก 26110

โทร. 0 3730 6247 ต่่อ 127
nk.adoff ice@stou.ac.th

8.12	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.	จันทบุรี

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 จันทบุรี ตร�ด ระยอง สระแก้ว ชลบุรีี

เลขที� 1 ถนินิจันิทบุรี–สำระแก้ว
อำาเภอมะขาม 
จังหวัด้จันิทบุรี 22150

โทร. 0 3938 9430-3
cb.adoff ice@stou.ac.th

8.13	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.	เพชรบุรี

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 เพชรบุรี สมุทรสงคร�ม สมุทรส�คร ประจวบคีรีขันธ์

8.14	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ	์มสธ.	ราชบุรี

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 ร�ชบุรี ก�ญจนบุรี สุพรรณบุรี

90 หม่้ที� 9 ต่ำาบลไร่ส้ำม 
อำาเภอเม่อง 
จังหวัด้เพชรบุรี 76000

โทร. 0 3240 3801-5
pb.adoff ice@stou.ac.th
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หน่วยงานให้บริการ	(ต่อ) ที่อย่้ โทรศัพท์/e-mail	

ส่วนบริหารศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ สำำานัิกบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุำโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หม่้ที� 9 ต่ำาบลบางพ้ด้ อำาเภอ
ปากเกร็ด้ จังหวัด้นินิทบุรี 11120

โทร. 0 2504 7697
rc.esoffice@stou.ac.th

8.	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ สอบถามปัญหา

บริการข้อม้ลข่าวสำารของมหาวิทยาลัย ให้คำาปรึกษาและบริการ
ด้้านิการศึกษาในิลักษณ์ะเป็นิตั่วแทนิของมหาวิทยาลัยในิส่ำวนิ
ภ้มิภาค ประกอบด้้วย

ที่อย้่ โทรศัพท์/e-mail

	8.15	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ	์มสธ.

	 นครศรีธรรมราช

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 นครศรีธรรมร�ช สุร�ษฎร์ธ�นี ชุมพร พัทลุง

8.16	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ	์มสธ.	ภ้เก็ต

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังง� ระนอง

169 หม้่ที� 3 

ถนินินิครศรีฯ–ร่อนิพิบ้ลย์

ต่ำาบลนิาสำาร อำาเภอพระพรหม

จังหวดั้นิครศรีธรรมราช 80001 

หร่อ  ต่้้ ปณ์. 33 ปทฝ่. ศาลามีชัย 

อำาเภอเม่อง

จังหวัด้นิครศรีธรรมราช 80001

โทร. 0 7537 8680-1

nr.adoff ice@stou.ac.th

8.17	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ	์มสธ.  ยะลา

					 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

     ยะล� ปัตต�นี นร�ธิว�ส สงขล� สตูล

6/1 หม้่ที� 6 ถนินิท่าสำาป–ลำาใหม่

ต่ำาบลพร่อนิ อำาเภอเม่อง 

จังหวัด้ยะลา 95000

โทร. 0 7326 4020  
      0 7326 4014 
  ต่่อ 109-111

yl.adoff ice@stou.ac.th

8.18	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ	์มสธ.

	 นนทบุรี

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 นนทบุรี กรุงเทพมห�นคร ปทุมธ�นี นครปฐม

 สมุทรปร�ก�ร

สำำานัิกบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสำุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หม่้ที� 9 ต่ำาบลบางพ้ด้ 

อำาเภอปากเกรด็้

จังหวัด้นินิทบุรี 11120

โทร. 0 2504 7697

rcnb.esoffice@stou.ac.th

588 ระเบียบการสำมัครเป็นินัิกศึกษาและลงทะเบียนิเรียนิ ปีการศึกษา 2565



13.2		ติดต่อทางไปรษณีย์

การติ่ด้ต่่อสำอบถามข้อปัญหาทางไปรษณ์ีย์ถ่อเป็นิการต่ิด้ต่่อที�เสีำยค่าใช้จ่ายน้ิอย และใช้เวลาในิการสำ่�อสำาร

ระหว่างกันิเหมาะกับปัญหาที�ไม่เร่งด่วน การสำอบถามปัญหาทางจด้หมายนัิ�นินัิกศึกษาต้่องระบุช่�อ - ช่�อสำกุล 

เลขประจำาตั่วนัิกศึกษา และประเด็้นิปัญหาให้ชัด้เจนิ จ่าหน้ิาซองระบุช่�อหน่ิวยงานิที�ต้่องการติ่ด้ต่่อ ดั้งนีิ�

13.3		ติดต่อด้วยตนเองที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้้จัด้ต่ั�งหนิ่วยงานิเพ่�อให้บริการด้้านิการศึกษาแก่นิักศึกษาที�ประสำงค์จะต่ิด้ต่่อโด้ยต่รงกับ

มหาวิทยาลัยในิกิจกรรมต่่าง ๆ ตั่�งแต่่กิจกรรมการสำมัครเป็นินิักศึกษา/ผ้้เรียนิ กิจกรรมต่่าง ๆ ระหว่างการศึกษา 

จนิถึงกิจกรรมการสำำาเร็จการศึกษา ซึ�งขอรับบริการและคำาแนิะนิำาปรึกษาได้้ที�

1)  ศน้ิย์บรกิารร่วมแบบครบวงจร ณ์ ที�ทำาการของมหาวทิยาลัย จงัหวดั้นินิทบรุ ีในิวนัิจนัิทร์–วนัิเสำาร์ ต่ั�งแต่่

เวลา 08.30–16.30 นิ. (ยกเว้นวันิอาทติ่ย์และวนัิหยุด้นัิกขัต่ฤกษ์)

2)  ศ้นิย์วิทยบริการและชุมชนิสัำมพันิธ์ มสำธ. ทั�วประเทศ ต่ามรายละเอียด้ที�แจ้งในิข้อ 13.1

 ชื่อหน่วยงาน	....................................
 มหาวิทยาลัยสุำโขทัยธรรมาธิราช

 9/9 หม้่ที� 9 ถนินิแจ้งวัฒนิะ

 ต่ำาบลบางพ้ด้ อำาเภอปากเกรด็้

 จังหวัด้นินิทบุรี 11120
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สำายรถที�ผ่านิ

	 1.		รถโดยสารประจ�าทาง
-  - ผ่านิถนินิต่ิวานินิท์
   33 90 367 (ปากเกร็ด้ - รังสำิต่)
-  - ผ่านิถนินิแจ้งวัฒนิะ
   52 150 ปอ.150 356 ปอ.356 166 ปอ.166
   1053 (ท่านิำ�านินิท์ - เวชคาม)

	 2.	 รถต้้โดยสาร
  ปากเกรด็้ - อนิุสำาวรีย์
  ปากเกรด็้ - มนีิบุรี
  ปากเกรด็้ - จตุ่จักร
  ปากเกรด็้ - ราม 1
  ปากเกรด็้ - สำีลม
  ปากเกรด็้ - ฟิวเจอร์ฯ (รังสำิต่)
  เม่องทอง - อนิุสำาวรีย์
  เม่องทอง - ราม 1
  เม่องทอง - เด้อะมอลล์งามวงศ์วานิ

ถ.แจ้งวัฒ
น

ะ  5 ก
ม

.

ห้�แยกป�กเกร็ด

ถ.ติว�นนท์ ไป จ.ปทุมธ�นี

ไป จ.นนทบุรี

ไปป�กเกร็ด            4.5 กม.
ธ

.ไท
ยพ

�ณ
ิช

ย์

มสธ
.

เมืองทองธ�นี

คลองบ�งพูด

วัดผ�สุก

มณีจักร

ท�งด่วนส�ยบ�งโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร
ถ.ประช�ชื่น

คลองประป�

สี่แยกบ�งเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภ�วดีรังสิต

ที่ท�าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ	ต�าบลบางพ้ด	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

ผังบริเวณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	และทัศนียภาพอุทยานการศึกษา	รัชมังคลาภิเษก



พื่ิมัพื่์ที� : โรงพื่ิมัพื่์มัหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมัาธิราช

 คณะบรรณาธิการ

ผ่้อำาน์วยการสำาน์ักทะเบียน์และวัดผล ประธาน์คณะบรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.ลักษมัี น์วมัถน์อมั คีมั่ระ (สาขาวิชาศึิลปศึาสตร์) บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ชมัภ่น์ุช สุน์ทรน์น์ท์ (สาขาวิชาศึิลปศึาสตร์) บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สัน์ติสุภาพื่ร (สาขาวิชาศึิลปศึาสตร์) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุพื่งศึ์ สุขโสต (สาขาวิชาน์ิเทศึศึาสตร์) บรรณาธิการ

รองศึาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่อน์ สุวรรณจิน์ดา (สาขาวิชาศึึกษาศึาสตร์) บรรณาธิการ

รองศึาสตราจารย์ ดร.น์ราธิป ศึรีรามั (สาขาวิชาวิทยาการจัดการ) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์จัก พื่ิริยะพื่รสิริ (สาขาวิชาวิทยาการจัดการ) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิช ทัพื่ภวิมัล (สาขาวิชาน์ิติศึาสตร์) บรรณาธิการ

อาจารย์สุณัฐชา เผ�าพื่งษ์ศึิลป์ (สาขาวิชาวิทยาศึาสตร์สุขภาพื่) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศึรีโอภาส (สาขาวิชาวิทยาศึาสตร์สุขภาพื่) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์กิตติ ลี�สยามั (สาขาวิชาวิทยาศึาสตร์สุขภาพื่) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.เรณุการ์ ทองคำารอด (สาขาวิชาพื่ยาบาลศึาสตร์) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.ภ่ดิน์ัน์ท์ อดิทิพื่ยางก่ร (สาขาวิชาเศึรษฐศึาสตร์) บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ภาวิน์ี อิน์ทร์มัณี (สาขาวิชามัน์ุษยน์ิเวศึศึาสตร์) บรรณาธิการ

อาจารย์เอกวีร์ มัีสุข (สาขาวิชารัฐศึาสตร์) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา น์ัน์ทา (สาขาวิชาเกษตรศึาสตร์และสหกรณ์) บรรณาธิการ

รองศึาสตราจารย์ทัศึน์ีย์วรรณ ศึรีประดิษฐ์ (สาขาวิชาวิทยาศึาสตร์และเทคโน์โลยี) บรรณาธิการ

น์างสาวรัชน์ี พื่ลแสน์ (สำาน์ักวิชาการ) บรรณาธิการ

น์างอรน์ุช กาญจน์ประกร (สำาน์ักบริการการศึึกษา) บรรณาธิการ

รองศึาสตราจารย์ ดร.เขมัณัฏฐ์ มัิ�งศึิริธรรมั (สำาน์ักเทคโน์โลยีการศึึกษา) บรรณาธิการ

น์างประดับ ไวยโภคา (สำาน์ักพื่ิมัพื่์) บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.สมัเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า (ศึ่น์ย์วิชาการประเมัิน์ผล) บรรณาธิการ

น์างสาวเด่อน์เพื่็ญ ภ่�คำา (ฝ่ายทะเบียน์น์ักศึึกษา) บรรณาธิการ

น์างอัญชน์า ยิ�มัเผ่อก (ฝ่ายทะเบียน์น์ักศึึกษา) บรรณาธิการ

น์างกน์กวรรณ เช่�อวงศึ์์ (ฝ่ายจัดสอบ) บรรณาธิการ

น์างสาววิภาวดี เดชวุฒิ (ฝ่ายวัดผลการศึึกษา) บรรณาธิการ

น์างวณัญญา กระบิลสิงห์ (หัวหน์้าฝ่ายรับน์ักศึึกษา) เลขาน์ุการคณะบรรณาธิการ

น์ายศึิวาวุธ แสงน์ภากาศึ (หัวหน์้าหน์�วยบริการ ส�ง-รับใบสมััคร) ผ้่ช�วยเลขาน์ุการคณะบรรณาธิการ

น์ายอุทัย เกิดเหลี�ยมั (งาน์จัดทำาระเบียบการสมััคร) ผ่้ช�วยเลขาน์ุการคณะบรรณาธิการ

จัดทำาโดย

ผ่้อำาน์วยการสำาน์ักทะเบียน์และวัดผล  ที�ปรึกษา

น์างวณัญญา กระบิลสิงห์ ที�ปรึกษา

น์ายณรงค์ฤทธิ์ มัีเสมั หัวหน์้างาน์รับสมััครน์ักศึึกษา

น์ายอุทัย เกิดเหลี�ยมั งาน์จัดทำาระเบียบการสมััคร

น์างทรงศึรี กิจน์ุสน์ธิ์  งาน์รับสมััครน์ักศึึกษา

น์ายสงกราน์ต์ หิน์อ�อน์                                                               พื่ิส่จน์์อักษร

น์างณัฐณี คงเมั่อง หน์�วยศึิลปะ
หมายเหตุ				(1)			โปรดตรวจสอบกำาหน์ดวัน์ของการดำาเน์ิน์กิจกรรมัต�าง ๆ จากปฏิทิน์การศึึกษาของภาคการศึึกษาต�อไปได้จาก
                    ค่�มั่อการลงทะเบียน์เรียน์ที�มัหาวิทยาลัยจัดส�งให้ทางไปรษณีย์ หร่อจากเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th
	 (2)	 ศึึกษารายละเอียดการปฐมัน์ิเทศึน์ักศึึกษาใหมั�จากเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th 

	 (3)	 ศึึกษารายละเอียดการสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์เพื่ิ�มัเติมัจากเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th

การรับสมัครนักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2565

1.		 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ้่สน์ใจหร่อผ่้สมััครสามัารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาฯ	 และใบสมัครฯ	 (มสธ.1)	 ได้ที�เว็บไซต์ของ 
 มัหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2.  มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา	ปีการศึกษาละ	2	ครั้ง ดังน์ี�

ภาคการศึกษาที่รับสมัคร กำาหนดเวลา

	 สมัครเรียนภาคต้น/2565		แบ�งเป็น์ 2 ช�วง ช่วงที่	1			ตั�งแต�วัน์ที�		1		เมษายน		2565				 ถึงวัน์ที�  20	 มิถุนายน	 	2565

ช่วงที่	2			ตั�งแต�วัน์ที�		1		กรกฎาคม		2565				 ถึงวัน์ที�			 1	 กันยายน	 	2565

	 สมัครเรียนภาคปลาย/2565 ตั�งแต�วัน์ที�		1		พฤศจิกายน		2565		ถึงวัน์ที� 16	 กุมภาพันธ์	2565

3.  วิธีการสมัครและการชำาระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา
  3.1  สมัครทางออนไลน์ ที�เว็บไซต์ของมัหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th การสมััครเรียน์กับ มัสธ. ระดับปริญญาตรีสมััครเรียน์ออน์ไลน์์
  3.2 สมัครทางไปรษณีย์	 (กรณีไมั�สามัารถสมััครเรียน์ทางออน์ไลน์์ได้) ใน์การชำาระเงิน์ค�าสมััครให้ผ่้สมััครแสดงบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้สมัคร 
	 	 และใบสมัครฯ	 (มสธ.1)	 เพื่่�อชำาระเงิน์ได้ที� ร้าน์ 7-ELEVEN หร่อจุดบริการรับชำาระเงิน์เคาน์์เตอร์เซอร์วิส หร่อที�ทำาการไปรษณีย์ ด้วยบริการ 
  Pay	at	Post เท�าน์ั�น์  (ยกเว้นไปรษณีย์อน์ุญาตเอกชน์)

ปฏิทินการศึกษา	ปีการศึกษา		2565(1)
      

สำาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียน	ภาคต้น/2565

17 ก.ค.-30 ก.ค. 2565 ลงทะเบียน์เพื่ิ�มัชุดวิชา

12 ก.ย. 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	สำาหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำาเนาในเขตกรุงเทพมหานคร(2)

15	ก.ย.	2565 วันเปิดภาคการศึกษา

19 ก.ย. 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	สำาหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำาเนาในต่างจังหวัด(2)

15 ก.ย.-18 ธ.ค. 2565 รับสมััครสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์ ภาคต้น์/2565(3)
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28	และ	29	ม.ค.	2566 วันสอบไล่ประจำาภาคต้น/2565

1-18 มัี.ค. 2566 ช�วงเวลาการลงทะเบียน์สอบซ�อมั

6-7 พื่.ค. 2566 วัน์สอบซ�อมัประจำาภาคต้น์/2565

สำาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียน	ภาคปลาย/2565

17 มั.ค.-30 มัี.ค. 2566 ลงทะเบียน์เพื่ิ�มัชุดวิชา

5 และ 6 มัี.ค. 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านสื่อ(2)

15	มี.ค.	2566 วันเปิดภาคการศึกษา

15 มัี.ค.-18 มัิ.ย. 2566 รับสมััครสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์ ภาคปลาย/2565(3)

15 เมั.ย. 2566 วัน์สุดท้ายของการขอถอน์ชุดวิชา

27 และ 28 พื่.ค. 2566 วันสอบกลางภาคปลาย/2565
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18 ก.ค. 2566 วัน์สุดท้ายของการศึึกษาประจำาภาคปลาย/2565

15	และ	16	ก.ค.	2566 วันสอบไล่ประจำาภาคปลาย/2565

1-17 ก.ย. 2566 ช�วงเวลาการลงทะเบียน์สอบซ�อมั

4-5 พื่.ย. 2566 วัน์สอบซ�อมัประจำาภาคปลาย/2565
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