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(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดท่ีจัดการศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลของรัฐ  

โดยยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมไทย ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่

คนทกุเพศ ทกุวยั ทกุพืน้ที ่ทัง้ในและต่างประเทศรวมทัง้ผูท้ีบ่กพร่องทางร่างกายและผูต้้องขังในทณัฑสถานเพือ่ให้สามารถ

ได้รับความรู้ การบริการถึงถิ่นที่อยู่ด้วยสื่อการศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชได้พฒันา ปรบัปรงุหลกัสตูรต่างๆ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมปัจจบุนั 

และสนองเจตนารมณ์ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพฒันาการเรยีนการสอนผ่านสือ่ทีห่ลากหลาย และการเรยีน

การสอนทีผ่สมผสานระหว่างการจัดกจิกรรมเผชิญหน้ากบัออนไลน์ ซึง่มหาวทิยาลยัจะเป็นส่วนท่ีจะช่วยเสรมิ เตมิเตม็ และ

อ�านวยสิง่ต่างๆ ให้นกัศกึษาของ มสธ. มคีวามพร้อมสามารถพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง และจบเป็นบัณฑติอย่างมคีณุภาพ

ในโอกาสน้ี จึงขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในสาขาวิชาที่ท่านสนใจ 

มหาวทิยาลยัมัน่ใจในระบบการศกึษาทางไกลและการให้บรกิารการศกึษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั อนัจะท�าให้

ท่านส�าเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดังความตั้งใจที่มุ่งหวังไว้
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ในฐานะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดท่ีใช้ระบบการศึกษาทางไกล และมีความมุ่งหวัง 

ที่จะปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สะดวก เรียนอย่างมีความสุข 

และสนุกสนานกับการเรียนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน และในโอกาสสถาปนาครบ 40 ปี สภามหาวิทยาลัยได้ตั้ง

คณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมา และมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลโดยจัดการเรียนการสอนในระดับ

การศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ โดยเสนอให้จัดการศึกษาทางไกลเป็นแผนการศึกษา 1 แผน  

เป็น 3 แผน ตามแผนการศึกษา ดังนี้ 

แผนการศึกษา ก1  จัดการศกึษารปูแบบเดมิ โดยศกึษาด้วยตนเองและสอบปลายภาค ในการประเมนิการเรียนรู้ 

เนื้อหาชุดวิชา หน่วยที่ 1-15

แผนการศึกษา ก2  จัดการศกึษาโดยใช้การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคในการประเมนิผลการเรยีนรู้ 

(แบ่งการสอบออกเป็น 2 ส่วน มีการสอบกลางภาคในหน่วยที่ 1-7 และสอบปลายภาคหน่วยที่ 8-15) เริ่มต้นจัดการศึกษา

ในภาคการศึกษาที่ 1/2562

แผนการศึกษา ก3  จัดการศกึษาแบบกจิกรรมร่วมเรยีนรู ้โดยมกีจิกรรมเสรมิการเรยีน การสอบกลางภาค และ

การสอบปลายภาค

การเลือกแผนการศึกษารายชุดวิชา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



ข้อก�าหนดและเงื่อนไขการเลือกแผนการศึกษา

1.  นกัศึกษาสามารถเลอืกแผนการศึกษาของแต่ละชุดวชิาท่ีประสงค์จะลงทะเบียนเรยีนท่ีเหมอืนหรอืต่างกนักไ็ด้ 

โดยเลือกแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

2.  นกัศกึษาเลอืกแผนการศกึษาของชดุวิชาทีล่งทะเบยีนเรยีนชดุวิชาในภาคการศึกษานัน้แล้ว จะไม่สามารถเปลีย่น 

แผนการศึกษาภายหลังได้ จนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป 

3.  นักศึกษาต้องเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดเท่านั้น (ศึกษารายละเอียดช่วงเวลา

เลือกแผนการศึกษาที่ https://web4.stou.ac.th/eduplan หากพ้นเวลาท่ีก�าหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้ว  

ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้นจะถูกก�าหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1

4.  กรณีนักศึกษาไม่แจ้งความประสงค์จะเลือกแผนการศึกษา ชุดวิชาลงทะเบียนเรียนนั้นจะถูกก�าหนดเป็น

แผนการศึกษา ก1 

5.  กรณีทีนั่กศึกษาลงทะเบยีนเรียนเพิม่ชดุวชิาในช่วงทีพ้่นระยะเวลาทีก่�าหนดให้เลอืกแผนการศกึษาไปแล้ว จะไม่ 

สามารถเลือกแผนการศึกษาอื่นได้โดยชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชานั้นจะถูกก�าหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1 

6.  นกัศกึษาปกตเิท่านัน้จึงจะได้สทิธเิลอืกแผนการศึกษา ก2 หรอื ก3  ส�าหรบันกัศกึษาลกัษณะพเิศษ ผูต้้องขงั 

และนักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศถูกก�าหนดให้ลงทะเบียนเรียนแผนการศึกษา ก1 เท่านั้น

7.  ชดุวชิาทีน่กัศกึษามสีทิธเิลอืกแผนการศกึษา ก2 และ ก3 จะเป็นชดุวชิาทัว่ไป (เน้นทฤษฎเีพยีงอย่างเดยีว) 

ส�าหรับชดุวิชาทีม่กีารฝึกปฏบิติัเสรมิทกัษะ ชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัทิางด้านภาษาและเกบ็คะแนนทางระบบออนไลน์ และ

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ จะถูกก�าหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1 

8.  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3 ในชุดวิชาที่มีลักษณะข้อสอบปรนัยผสม

อตันัยในการสอบปลายภาค (หน่วยที ่8-15) นกัศกึษาจะต้องศกึษาเนือ้หาชดุวชิาหน่วยที ่1-7 ในการท�าข้อสอบอัตนยัด้วย 

เนื่องจากข้ออัตนัยบางชุดวิชาเป็นข้อสอบเชิงบูรณาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทั้ง 15 หน่วย 

(ศกึษารายละเอยีดชดุวชิาทีจ่ดัให้เลอืกแผนการศกึษาที ่https://web4.stou.ac.th/eduplan → ชดุวชิา

ที่มีสอบกลางภาค)



1.  นักศึกษาที่เลือกแผน ก2 และ ก3 จะต้องไปเข้าสอบกลางภาคตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัย

ก�าหนด โดยการสอบกลางภาคก�าหนดให้สอบหน่วยที่ 1-7 ส่วนการสอบปลายภาค (สอบไล่) สอบหน่วยที่ 8-15

2.  การสอบกลางภาคใช้เวลาสอบคาบละ 1 ชัว่โมงครึง่ โดยมหาวทิยาลยัจดัสอบกลางภาคในวนัอาทติย์สุดท้าย 

ของเดือนพฤศจิกายนส�าหรับภาคต้น และเดือนพฤษภาคมส�าหรับภาคปลาย

3.  คาบเวลาสอบกลางภาค

  คาบที่ 1 เวลา 08.30-10.00 น.

  คาบที่ 2 เวลา 10.30-12.00 น.

  คาบที่ 3 เวลา 13.00-14.30 น.

  คาบที่ 4 เวลา 15.00-16.30 น.

4.  สนามสอบทีใ่ช้ในการจดัสอบกลางภาค การจดัสนามสอบกลางภาคจะจดัสอบเฉพาะศนูย์บรกิารการศกึษา

ประจ�าจังหวัดเท่านั้น ส�าหรับกรุงเทพมหานคร สนามสอบจะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

5.  นักศึกษาที่เลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนแผนการศึกษาแผน ก3 

  -  กรณีที่ศูนย์การเรียนรู้ที่ท่านเลือกไว้มีนักศึกษาลงทะเบียน น้อยกว่า 15 ราย นักศึกษาจะถูกเปลี่ยน

แผนการศึกษาของชุดวิชานั้นไปเป็นแผนการศึกษาส�ารองที่นักศึกษาเลือกไว้

  -  กรณีที่นักศึกษาไม่เลือกศูนย์การเรียนรู้ และแผนการศึกษาส�ารอง ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

ก�าหนด ชุดวิชานั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นแผนการศึกษา ก1               

6.  นักศึกษาที่เข้าสอบกลางภาคแล้ว มหาวิทยาลัยจะยังไม่ประกาศผลสอบกลางภาค หน่วยที่ 1-7 โดย 

ผลสอบกลางภาคจะต้องน�าไปรวมกับผลการสอบปลายภาค หน่วยท่ี 8-15 จึงจะถือว่าผลสอบสมบูรณ์ มหาวิทยาลัย 

จึงจะประกาศผลการสอบหากนักศึกษาขาดสอบกลางภาคหรือขาดสอบปลายภาคจะถือว่าผลการสอบไม่สมบูรณ์ หรือ 

จะได้ล�าดับขั้น I ทั้งนี้ นักศึกษาที่เลือกสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยจะใช้เฉพาะคะแนนจากการสอบกลางภาคและ

คะแนนสอบปลายภาคในการประเมินผลเท่านั้น โดยจะไม่ใช้คะแนนเก็บอื่น ๆ เช่น คะแนนจากกิจกรรมประจ�าชุดวิชา 

การสอนเสริมเก็บคะแนน หรือกิจกรรมพิเศษอื่นมารวม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศ  โทร. 0 2504 7788

ช่วงเวลาในการจัดสอบกลางภาค



เรียน มสธ. ดีอย่างไร

การเรยีนด้วยตนเองในระบบการศกึษาทางไกลเป็นการเรยีนทีม่คีวามเป็นอสิระ นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนโดย

แบ่งเวลาให้มคีวามเหมาะสมกบัตนเองตามความพร้อมเพือ่ให้การศกึษาประสบความส�าเรจ็และสามารถท�างานไปในเวลา

เดียวกัน ดังนั้น การศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมีข้อดี ดังนี้

 1) ปริญญาของ มสธ. มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับปริญญาของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ

 2) อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

 3) ประกอบอาชีพในระหว่างเรียนได้

 4) เรียนควบคู่ไปกับการเรียนในสถาบันการศึกษาอื่นเพื่อเสริมเพิ่มพูนความรู้

 5) อิสระในการจัดตารางเรียนตามความพร้อมและความสะดวกของแต่ละบุคคล ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

 6) เอกสารการสอนของ มสธ. เป็นต�าราที่มีคุณภาพ เป็นที่แพร่หลายสามารถศึกษาให้เข้าใจได้ด้วยตนเอง

 7) ค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก “มุม มสธ.” ที่ห้องสมุดประชาชนประจ�าจังหวัดทุกจังหวัด ห้องสมุดศูนย ์

  วิทยพัฒนา มสธ. และห้องสมุดของ มสธ.

 8) มีการจัดสอนเสริมเพื่อทบทวนบทเรียนให้นักศึกษาก่อนสอบในบางชุดวิชา ในจังหวัดท่ีมีนักศึกษา 

  ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 9) จัดให้มีสถานที่สอบในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 10) มีการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ก่อนการสอบไล่ปกติ ทราบผลทันทีเมื่อสอบเสร็จ 

  จัดสอบ ณ มสธ. ส่วนกลางและศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. ทั้ง  10  แห่ง 

 11) นักศึกษาสามารถรับฟังและรับชมรายการการสอนชุดวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ทางวิทยุกระจายเสียง 

  วิทยุโทรทัศน์  และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 12) ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของนักศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th
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1.  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
1.1		หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 1) แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

  (1) วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434)

  (2) วิชาเอกสารสนเทศส�านักงาน (10444)

 2) แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)

  (เปิดเฉพาะภาคต้น) 

 3) แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224)

1.2		หลักสูตรประกาศนียบัตร

 1) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  

  (10111)

 2) ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป (10511)

 3) ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ (10441)

  (เปิดเฉพาะภาคต้น)

 4) ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

  (10713)

  5)  ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร (10811)      

  6)  ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (10011)

  7)  ประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย

       (10021)

3½ ปี

3½ ปี

4 ปี

3½ ปี

2-2½ ปี

2-2½ ปี

3½ ปี

2 ปี

18

28

37

42

19-27

29-36

38-41

43-45

61-62

63-64

64

65

68-69

70-71

-

71-72

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี 

1 ปี 

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

46-47

49

51

53

55

57

59

48

50

52

54

56

58

60

66

65

66

66

67

67

67

73

72

-

73

74

74

74

2.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)
 2.1	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

  นิเทศศาสตรบัณฑิต (15124) 3½ ปี 3-3½ ปี 76 77-82 85 86

 2.2	หลักสูตรประกาศนียบัตร 

  ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน (15221)

  (เปิดเฉพาะภาคต้น)

1 ปี
 

1 ปี 83 84 85 -

3.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
 3.1	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

4 ปี

-

-

-

2-2½ ปี

2-2½ ปี

2-2½ ปี

2-2½ ปี

89

96

100

104

90-95

97-99

101-103

105-107

112

113

113-114

114

116

117

118

118-119

 1) วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย (20244)

 2) วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิง

  จิตวิทยา (20014) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 3) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

  (20024) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 4) วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20034)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 

สารบัญหลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2563
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 3.2	หลักสูตรประกาศนียบัตร

 1) ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนา 

  เด็กปฐมวัย (20221) (เปิดเฉพาะภาคต้น)

 2) ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะ 

  เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม (20231)

  (เปิดเฉพาะภาคต้น)

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

108

110

109

111

115

115

-

-

4.  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

	4.1	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

  วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)

      (30142) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
- 2½-3 ปี 122 123-125 182 191

4.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) (30234) 4 ปี 2-3½ ปี 126 127-134 183-184 192-193

4.3		หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 1) วิชาเอกการเงิน (30274)
 2) วิชาเอกการตลาด (30284)
 3) วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว
  (30264)
 4.4	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (30364)
 4.5	หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  บัญชีบัณฑิต (30424)

4 ปี
4 ปี
4 ปี

3½ ปี

4 ปี

2½-3½ ปี
2-3½ ปี

2½-4 ปี

2½-3 ปี

2½-3½ ปี

135-136

145-146
154-155

166-167

172-173

137-144
147-153
156-165

168-171

174-181

184-185
185-186
186-187

188

189-190

193-194
194-195
196-197

197-198

198-200

5.  สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)

5.1		หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  นิติศาสตรบัณฑิต (40124) 4 ปี 3½-4 ปี 202 203-207 212 214

5.2		หลักสูตรประกาศนียบัตร
 1) ประกาศนียบัตรผู้น�าชุมชน (40311) 1 ปี 1 ปี 208 209 213 215
 2) ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน 

  และทรัพย์สิน (40212) (เปิดเฉพาะภาคต้น)

2 ปี 2 ปี 210 211 213 -

6.   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)

6.1		หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน (50184)
	6.2	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
     วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  (50514) 

4 ปี

-

2-4 ปี

2½-3 ปี

217-219

231

220-230

232-234

235-236

237

238-239

240

สารบัญหลักสูตร (ต่อ)
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7.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

	7.1	หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 1) วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
 2)  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)

3½ ปี

3½ ปี

2½-3 ปี

2½-3 ปี

242

249

243-248

250-255

256-257

257-258

259-260

260-261

8.  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)

 8.1	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์  
  (70514)
	8.2	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
  (70414)

3½ ปี

4 ปี

-

-

264

267

265-266

268-269

270

270

271

271

9.  สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)
 9.1	หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	
 1) แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (80414)
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 2) แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  (80314)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

4 ปี

4 ปี

3½-4 ปี

3½-4 ปี

273

277

274-276

278-280

281-282

282-283

284-285

285-286

10.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

10.1	 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
 1) วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
  (90164)

4 ปี 2-3 ปี 289-290 291-299 343-344 352-353

   2)  แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
  (1) วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514) 4 ปี 2-3 ปี 300 301-305 345 353-354
  (2) วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524) 4 ปี 2-3 ปี 306 307-311 346 354

  (3) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้
    และสิ่งแวดล้อม (90534)

4 ปี 2-3 ปี 312 313-316 347 355

  (4) วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544) 4 ปี 2-3 ปี 317 318-323 348-349 356
10.2	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  แขนงวิชาสหกรณ์ (90614) 4 ปี 2-2½ ปี 324 325-330 349-350 357

สารบัญหลักสูตร (ต่อ)
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10.3		หลักสูตรประกาศนียบัตร
   1) ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนา
       การเกษตร (90001)
   2) ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืช
       และพืชอาหารสัตว์ (90002)
   3) ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่
       อุตสาหกรรม (90003)
   4) ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอก
       ไม้ประดับเชิงธุรกิจ (90004)
 5)  ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผล
   เชิงธุรกิจ (90005)
 6) ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผัก
       เชิงธุรกิจ  (90006)

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

331

333

335

337

339

341

332

334

336

338

340

342

350

350

351

351

351

351

358

358

358

358

359

359

11.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

11.1	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 1)  แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    (1)  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม  
        (96124)
    (2)  วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และ
        บรรจุภัณฑ์ (96134)
 2) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  (1)  วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการสื่อสาร (96324)
    (2)  วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์   
        (96334)
11.2	 หลักสูตรประกาศนียบัตร
  1) ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
       และบรรจุภัณฑ์ (96111) 
  2) ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
       (96311) (เปิดเฉพาะภาคต้น)

4 ปี

4 ปี

4 ปี

4 ปี

1 ปี

1 ปี

2½-3½ ปี

2½-3½ ปี

2½-3½ ปี

2½-3½ ปี

1 ปี

1 ปี

361

368

375-376

375-376

387

389

362-367

369-374

377-386

377-386

388

390

391

392

393

394

395

395

396-397

397-398

398-399

400

401

-
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1. ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

1.1 ความเป็นมา
แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปิด เป็นความพยายามท่ีจะขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

แก่ประชาชนให้มากที่สุด แนวคิดนี้ได้เคยน�ามาใช้แล้วในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง 

ซ่ึงตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2476 ได้จัดการศกึษา “ระบบตลาดวชิา” รบันกัศกึษาโดยไม่มกีารสอบคดัเลอืกไม่บงัคบัให้เข้าฟังบรรยาย 

แต่ยังคงใช้วิธีการศึกษาในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ ใช้ชั้นเรียนเป็นหลัก นักศึกษาอาจศึกษาได้ด้วยตนเอง 

หรืออาจเข้ารับฟังบรรยายหรือไปพบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยได้ ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบ

จ�ากัดการรับนักศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ใน พ.ศ. 2514 ได้มีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาขึ้นอีกแห่งหนึ่งคือ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงซ่ึง 

เปิดหลักสูตรการศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระยะท่ีเปิดสอนในระบบตลาดวิชาและสามารถรับนักศึกษา 

ได้เป็นจ�านวนมาก แต่ยังคงจัดการศึกษาโดยอาศัยชั้นเรียนเป็นหลักเช่นเดียวกัน ท�าให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงประสบ

ปัญหาต่างๆ เป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาคารสถานที่เรียนไม่สามารถขยายให้เพียงพอกับจ�านวนนักศึกษาที่

เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี หากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะขยายการจัดการศึกษาที่ด�าเนินการอยู่นี้ให้เพียงพอกับความต้องการของ 

ผู้เรียนแล้ว รัฐบาลและมหาวิทยาลัยจะต้องรับภาระหนักในด้านการลงทุนซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มีวันสิ้นสุด

ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

โดยใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงด�าเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยข้ึนอีกแห่งหนึ่งมีลักษณะเป็น

มหาวทิยาลัยในระบบเปิด ด�าเนนิการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ซึง่พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” 

ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ ้าอยู ่หัว รัชกาลที่  7 เมื่อครั้งด�ารงพระอิสริยยศเป ็น 

“กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็น 

รูปพระแสงศรสามองค์ น�ามาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจ�า

มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตรได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยจึงก�าหนดวันที่ 

5 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย

อื่นๆ ทุกประการ

ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตรได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดแรก รวมท้ังได้มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีคนแรก

หลังจากได้ใช้เวลาเตรียมการด้านต่างๆ เพื่อให้พร้อมที่จะเปิดสอนเป็นเวลาประมาณ 2 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช จึงได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2523 เปิดรับนักศึกษา 2 สาขาวิชาแรกคือ สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ และต่อมาได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
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ปี พ.ศ. 2525  เปิดรับนักศึกษา สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มขึ้นจ�านวน 5 สาขาวิชา

ปี พ.ศ.  2526  เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ปี  พ.ศ.  2527  เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ปี พ.ศ.  2528  เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์

ป ีพ.ศ. 2539  เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเดิมเปิดรับนักศึกษาอยู่ภายใต้ 

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ

ปี พ.ศ. 2544 เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งแต่เดิมเปิดรับนักศึกษาอยู่ภายใต้แขนงวิชา 

พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

รวมสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 12 สาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2553 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้งดรับนักศึกษา 

เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร

สีประจ�ามหาวิทยาลัย สีเขียวกับสีทอง โดยสีเขียวเป็นสีประจ�าวันพุธซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพของพระบาท 

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และสีทองเป็นสีแห่งสิริมงคล

เส้ือครุย มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้ใช้เสื้อครุยไทย ซึ่งเป็นผ้าโปร่งสีขาว มีแถบสีทองคาดสีเขียวขลิบบริเวณ 

ชายเสื้อและแขนเสื้อ ที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีวงกลมสีทอง และกลางวงกลมติดตรามหาวิทยาลัย ปริญญาตรี มีวงกลม 1 วง 

ปริญญาโท มีวงกลม 2 วง และปริญญาเอก มีวงกลม 3 วง

1.2 การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่

นักศกึษาจงึจดัสาระของหลกัสตูรเป็นชดุวชิาทีบ่รูณาการเนือ้หาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ของวชิาทีม่คีวามสมัพนัธ์กนั

เข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบในรูปแบบของชุดการสอนเรียกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตร

ระดบัอดุมศกึษา ชดุวชิาหนึง่แบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละหน่วยการสอนใช้เวลาศกึษาประมาณ 12 ชัว่โมง

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา 

จนกว่าจะครบจ�านวนชุดวิชาตามหลักสูตร ทั้งนี้ภายในเวลาไม่เกิน 3 เท่า ของระยะเวลาการศึกษาตามท่ีก�าหนดไว้ใน

หลักสูตร

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนมี	5	ระดับ คือ

1. หลักสูตรระดับปริญญาเอก

2. หลักสูตรระดับปริญญาโท

3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

4. หลักสูตรระดับปริญญาตรี

5. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
มหาวทิยาลยัจัดการศึกษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรใีห้กบัผู้มวีฒิุการศกึษาตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอื

เทียบเท่าขึ้นไป และยังเปิดโอกาสให้ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ที่มีประสบการณ์การท�างานหลังจบ

การศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่ต�่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ โดยจัดโครงสร้าง
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หลักสูตรที่ต้องศึกษาจ�าแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร นักศึกษาที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของ

หลักสูตร สามารถใช้เวลาในการศึกษาได้ไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาตามหลักสูตร ดังตัวอย่าง

1)  นายรกัชาต ิ ไทยอาสา ใช้วฒุกิารศกึษา ม.6 สมคัรเข้าศกึษาหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ จะต้องศกึษาชดุวชิาตลอด 

หลักสูตรจ�านวน 24 ชุดวิชา ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4 ปี จึงส�าเร็จการศึกษา

2)  นายอาสา  รักชาติไทย สมคัรเข้าศกึษาหลกัสตูรบัญชีบัณฑิต โดยใช้วฒิุการศกึษา ปวส. สาขาวชิาการบัญช ีสาขา 

วชิาก�าหนดให้ศึกษาชดุวชิาตลอดหลกัสตูรจ�านวน 15 ชดุวชิา ใช้เวลาในการศกึษาประมาณ 2 ปีครึง่ จงึจะส�าเรจ็การศึกษา

ทั้งน้ี หากไม่สามารถส�าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตรได้ สามารถใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 

3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร หากใช้เวลาในการศึกษาครบ 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแล้วยังไม่ส�าเร็จ 

การศึกษา จะต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และด�าเนินการโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วเท่านั้น

ในกรณีทีผู้่สมคัรประสงค์จะโอนชดุวชิาท่ีสอบผ่านของมหาวทิยาลยั หรอืขอเทียบงานรายวชิาท่ีศกึษาจากสถาบนั

การศึกษาอื่น จะด�าเนินการได้หลังจากได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดการโอนชุดวิชา/

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

ด้านงานทะเบียน หรืออ่านรายละเอียดจากคู่มือนักศึกษาที่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

เรียบร้อยแล้ว 

1.3 ระบบการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนที่เอื้ออ�านวยให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาศึกษา

ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าช้ันเรียนตามปกติ แต่ใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านสื่อการสอนต่างๆ เรียกว่า ระบบการศึกษา 

ทางไกล นักศึกษาจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ดังนี้

1.3.1 ศึกษาจาก “สื่อหลัก” ที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ ซีดีเสียง/MP3 

ประจ�าชุดวิชา (บางชุดวิชา) วีซีดี ดีวีดีหรือซีดีมัลติมิเดียประจ�าชุดวิชา (บางชุดวิชา) และวัสดุการศึกษาอื่นๆ

1.3.2 ศึกษาจาก “สื่อเสริม” รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชาตามตาราง 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย กรมประชาสัมพันธ์ 

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Channel) ระบบ C-Band รับชม

จากดาวเทียม ได้ทางช่อง IDEASAT, INFOSAT, LEOTECH, THAISAT ช่อง 181, SUNBOX ช่อง 124, PSI ช่อง 245, 

GMM Z ช่อง 167, สถานีวิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 14) และ True Visions ช่อง 199  

ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต https://media.stou.ac.th

1.3.3 เข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บรกิารการศกึษา มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ประจ�าจังหวดัในบางชดุวชิา 

และในบางจังหวัดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยขอให้นักศึกษาติดตามรายละเอียด

ได้จากตารางสอนเสริมประจ�าภาคการศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาสามารถรับชมการสอนเสริม (บางชุดวิชา) ได้ทาง

อินเทอร์เน็ต (e-Tutorial) ที่ https://media.stou.ac.th คลิกที่ e-Tutorial และทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม (DLTV 14)

1.3.4 เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในบางชุดวิชาที่สาขาวิชาก�าหนด ซึ่งเป็นการท�ากิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทาง

วิชาการทีมุ่ง่เน้นให้นกัศึกษาได้รบัการเสรมิหรอืเพิม่เตมิความรู ้ทักษะและประสบการณ์ นอกเหนอืจากสือ่เอกสารการสอน 

หรือสื่ออื่นๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมรายละเอียดและวิธีการเรียนรู้เฉพาะด้านให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

1.3.5 เข้ารับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชาเป็นชุดวิชา 

ที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือเหลือชุดวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 
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3 ชุดวิชา โดยมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมตามวัน/เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดและตรวจสอบก�าหนดวันอบรมฯ ได้ทาง http://www.stou.ac.th ดูที่หัวข้อ

นักศึกษาปัจจุบัน เลือก ปริญญาตรี ดูที่หัวข้อการเรียนการสอน เลือก การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ

1.3.6 การส�าเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถส�าเรจ็การศกึษาเมือ่ศกึษาและสอบผ่านครบทุกชุดวชิาตามโครงสร้าง 

หลักสูตรการศึกษา หากไม่สามารถสอบผ่านทุกชุดวิชาภายในระยะเวลาตามหลักสูตร สามารถใช้เวลาในการศึกษาได้ 

ไม่เกิน	 3	 เท่าของหลักสูตร หากครบก�าหนดเวลาแล้วมีสิทธิขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาได้อีก 1 ปีการศึกษา 

แต่หากยังไม่ส�าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และโอนชุดวิชาที่สอบผ่านเท่านั้น

1.4 การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดแบ่งลักษณะเน้ือหาชุดวิชาออกเป็น ชุดวิชาเชิงทฤษฎีและชุดวิชาเชิงปฏิบัติ สาขาวิชาเป็น

ผู ้ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนส�าหรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา ตามลักษณะของแต่ละ 

ชุดวิชาที่สาขาวิชาก�าหนดไว้ ส�าหรับก�าหนดการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา สถานที่สอบ และการประเมินผลการศึกษา 

การแจ้งผลการทดสอบมหาวิทยาลัยด�าเนินการ ดังนี้

-	 สถานท่ีสอบ มหาวทิยาลยัมนีโยบายในการจดัสถานท่ีสอบให้กับนกัศกึษาเพือ่อ�านวยความสะดวกและช่วยเหลอื 

นักศึกษาไม่ต้องละทิ้งหน้าที่การงานในระยะเวลาท่ีมีการสอบ ซ่ึงสถานท่ีท่ีนักศึกษาเข้าสอบเรียกว่า “สนามสอบ” โดย 

มหาวทิยาลยัเปิดสนามสอบทกุจังหวดัทัว่ประเทศ ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัใช้รหสัไปรษณย์ีทีอ่ยูท่ีน่กัศกึษาให้ไว้กบัมหาวทิยาลัย 

เป็นเกณฑ์ก�าหนดสนามสอบให้นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาบางส่วนไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ 

มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้นักศึกษาเลือกสนามสอบไว้ก่อน โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบตามที่นักศึกษาเลือกไว ้

เว้นแต่บางภาคการศึกษา สนามสอบที่นักศึกษาเลือกมีจ�านวนห้องสอบไม่เพียงพอกับจ�านวนนักศึกษาหรือสนามสอบที่

นักศึกษาเลือกไว้มีภารกิจอื่นไม่สามารถเป็นสนามสอบได้ มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบใหม่ให้ท่ีมีสถานท่ีใกล้เคียงกับ

สนามสอบที่เลือกไว้ 

นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัยงัให้บรกิารนกัศกึษาทีม่คีวามจ�าเป็นท่ีต้องเดนิทางไปต่างประเทศไม่สามารถเข้ารบัการ

สอบในประเทศไทยได้ โดยมหาวิทยาลัยให้บริการจัดสอบในต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศในโครงการฯ จ�านวน 

7 ประเทศ มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลประจ�าประเทศนั้นๆ ที่มีความพร้อม

-	 ก�าหนดการสอบ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค แต่ละภาคการศึกษามีการสอบ 3 ครั้ง  

คือสอบกลางภาค สอบปลายภาค และสอบซ่อม โดยมหาวิทยาลัยก�าหนดการสอบในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ และด�าเนิน 

การสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 2 วัน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะก�าหนดให้มีการสอบวันละ 2-3 คาบ ส�าหรับการสอบกลางภาค 

จะก�าหนดให้มีการสอบในวันอาทิตย์ และด�าเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน วันละ 4 คาบ แล้วแต่ความเหมาะสม 

และส�านักทะเบียนและวัดผลจะแจ้งก�าหนดการสอบในแต่ละครั้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย ์

หรือตรวจสอบก�าหนดการสอบได้ที่ http://www.stou.ac.th → บริการนักศึกษา → นักศึกษาปริญญาตรี  

→ การสอบ → ก�าหนดการสอบและสนามสอบรายบุคคล หรือตรวจสอบสนามสอบบนอุปกรณ์พกพาผ่าน 

โมไบล์แอปพลิเคชัน ก่อนวันสอบแต่ละครั้งประมาณ 10-25 วัน

หมายเหตุ	 	นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบที่ระบุไว้ในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ สามารถขอย้ายสนามสอบได้ อ่าน 

  รายละเอียดการขอย้ายสนามสอบท้ังการย้ายแบบถาวรและย้ายแบบชั่วคราวได้จากคู ่มือนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้เมื่อ 

  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
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การประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยให้ล�าดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เข้าสอบในแต่ละชุดวิชา ดังนี้

คะแนน ล�าดับขั้น/ความหมาย ค่าคะแนน

ร้อยละ 76 ขึ้นไป H (HONOUR เกียรตินิยม) 4.00

ร้อยละ 60-75 S (SATISFACTORY ผ่าน) 2.30

ต�่ากว่าร้อยละ 60 U (UNSATISFACTORY ไม่ผ่าน) -

- I (INCOMPLETE ไม่สมบูรณ์) -

ล�าดับขั้น  I  ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะก�าหนดให้ในกรณีต่อไปนี้

(1) นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรกจะได้ล�าดับชั้น I (ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษจะไม่มี 

ล�าดบัขัน้ I) เมือ่เข้าสอบซ่อมจะได้ล�าดับขัน้ตามผลการสอบโดยไม่มเีครือ่งหมาย * (ล�าดบัข้ันท่ีมเีครือ่งหมาย * ก�ากบั แสดงว่า 

เคยสอบชุดวิชานั้นไม่ผ่านมาแล้ว) แต่ถ้าไม่ได้เข้าสอบซ่อม I จะเปลี่ยนเป็น U โดยอัตโนมัติ หรือ

(2) การด�าเนินกิจกรรมที่ก�าหนดตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน

จากกรณีทั้ง 2 ข้างต้น เมื่อผู้ที่ได้รับล�าดับข้ัน I มีสิทธิได้รับล�าดับข้ัน H เช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ ที่มีผล 

การศกึษาอยูใ่นเกณฑ์ โดยล�าดับขัน้ความสามารถในการเรยีนรูท้ีไ่ด้จากการประเมนิผลเพือ่ให้ครบหลกัสตูร  ให้นบัเฉพาะ

ชุดวิชาที่นักศึกษาสอบได้ล�าดับขั้น H และ S เท่านั้น                                                                                                           

																						-	การแจ้งผลสอบ	 เมือ่มหาวทิยาลยัด�าเนนิการประมวลความรูข้องนกัศกึษาท่ีเข้าสอบเรยีบร้อยแล้ว จะแจ้งผลสอบ 

ให้กับนักศึกษาทางไปรษณีย์เป็นรายบุคคล โดยในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยก�าหนดวันประกาศผลสอบในแต่ละ

ภาคการศึกษา ดังนี้

วันประกาศผลสอบ ชุดปรนัย ชุดอัตนัย

ภาคต้น/2563      สอบไล่    10  มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564

สอบซ่อม  10  มิ.ย. 2564 17 มิ.ย. 2564

ภาคปลาย/2563 สอบไล่  3  ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564

สอบซ่อม  16  ธ.ค. 2564 23 ธ.ค. 2564

 ส�าหรับการก�าหนดวนัประกาศผลสอบในภาคการศกึษาต่อไป  นกัศกึษาสามารถตรวจสอบได้จากคูม่อืลงทะเบยีน 

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

1.5  การลงทะเบียนเรียน
ในการสมัครเป็นนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยก�าหนดให้ผู ้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาไม่น้อยกว่า  

1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา มาพร้อมการสมัคร โดยผู้สมัครควรตรวจทานการกรอกรหัสและชื่อชุดวิชาท่ีต้องการ 

ลงทะเบียนเรียนลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1.5.1 ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นครั้งแรก ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตาม

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิชาจัดให้ โดยสาขาวิชาได้จัดความส�าคัญของเนื้อหาวิชาไว้จากความรู้พื้นฐานที่

จ�าเป็นจนถึงเนื้อหาความรู้เฉพาะด้านเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจตามล�าดับ ซึ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนและสอบผ่านชดุวชิาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรยีนจะสามารถส�าเรจ็การศกึษาได้ภายในระยะเวลาตามหลักสูตร                                                                                                           
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1.5.2 ผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและใช้สิทธิโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วเข้าหลักสูตรใหม่

ที่สมัคร หรือผู้สมัครที่ต้องการขอเทียบงานรายวิชาที่สอบผ่านจากสถาบันการศึกษาอื่น สามารถจัดโปรแกรมการ

ลงทะเบียนเรียนเองโดยเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนจากโครงสร้างหลักสูตรที่ก�าหนดให้ประกอบกับตารางสอบ 

เพ่ือมิให้แต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให ้

นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน

ส�าหรับชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ หรือส่งกิจกรรมประจ�าชุดวิชาทางเว็บไซต์ หรือชุดวิชาที่เป็น 

ชุดฝึกปฏิบัติ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 

ประสบการณ์วชิาชีพของทกุสาขาวชิาในภาคการศกึษาแรกทีส่มคัร เนือ่งจากนกัศกึษาจะต้องโอนชดุวชิาให้แล้วเสรจ็ก่อน 

เมือ่เหลือชดุวชิาทีต้่องศกึษาตามหลกัสตูรใหม่ทีส่มคัรไม่เกนิ 3 ชดุวชิา ก่อนจบการศกึษาแล้ว จงึสามารถลงทะเบยีนเรยีน

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพได้

เพ่ือให้ท่านได้รับชุดวิชาครบตามจ�านวนชุดวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไว้ ผู้สมัครจะต้องช�าระเงินค่าธรรมเนียม 

และค่าลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน ดูตัวอย่างการค�านวณค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียน หน้า 469

การโอนชุดวิชา/การขอเทียบงานรายวิชาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ สามารถยื่นค�าร้องได้เมื่อ

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและวิธีปฏิบัติจากคู่มือนักศึกษาที่

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

1.6 การเพิ่มชุดวิชา และการถอนชุดวิชา
-	 การเพิม่ชดุวชิา เป็นการลงทะเบยีนเรยีนเพิม่เตมิจากทีน่กัศกึษาได้ลงทะเบยีนเรยีนไว้ในภาคการศกึษาเดียวกนั 

นักศึกษาที่ประสงค์จะเพิ่มชุดวิชาเนื่องจากลงทะเบียนเรียนไว้ไม่ครบ 3 ชุดวิชา สามารถขอเพิ่มชุดวิชาได้ 1 ครั้งต่อ 

ภาคการศึกษา และต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด (ดูได้จากปฏิทินการศึกษา) ทั้งนี้ 

ชุดวิชาที่ขอเพิ่มเมื่อรวมกับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วในภาคการศึกษาเดียวกันนั้นต้องไม่เกิน 3 ชุดวิชา
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เพิ่มชุดวิชาที่เป็นชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในภาคการศึกษาแรกที่สมัคร

-	 การถอนชุดวิชา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วและมีความจ�าเป็นไม่สามารถศึกษาได้ จะต้องยื่นขอถอน 

ชดุวชิาทีไ่ม่สามารถศกึษาได้ หรอืหากประสงค์จะเปลีย่นชดุวชิาทีไ่ด้ลงทะเบยีนเรยีนไว้แล้วเป็นชดุวชิาอืน่ ต้องถอนชดุวิชา 

ที่ไม่ต้องการศึกษาแล้วจึงเพิ่มชุดวิชาที่ต้องการแทน โดยให้ด�าเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด (ดูได้จาก

ปฏิทินการศึกษา) 

1.7  ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก�าหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องช�าระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ไว้เป็น 

2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่	1 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบ�ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ 

นักศึกษาเหมาจ่าย รวมเป็นเงิน 1,400 บาท ซึ่งผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องช�าระเท่ากัน และ

ส่วนที่	 2 เป็นค่าใช้จ่ายของชุดวิชาที่ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่เลือกลงทะเบียนเรียน โดยมหาวิทยาลัยก�าหนด

ให้ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา มาพร้อมการสมัครเป็น

นักศกึษา ในแต่ละชดุวชิาทีม่หาวทิยาลยัเปิดสอนจะมกีารก�าหนดอตัราทีต้่องช�าระแตกต่างกนัตามจ�านวนของส่ือวสัดกุาร

ศึกษาและกิจกรรมที่จัดให้ โปรดดูรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้องช�าระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษาตามภาคการศึกษาที่

สมัครที่หน้า 405-438
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2. โอกาสทางการศกึษาส�าหรับคนพิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษา ส�าหรับคนพิการ เข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้ 

ตามศักยภาพของตนเองและความพร้อมในการจัดการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา โดยคนพิการท่ีเข้าศึกษาจะต้องมี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นนักศึกษาพิการตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา 2563  ข้อ 2 ดังนี้

ข้อ	2	คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นนักศึกษาพิการ

2.1  เป็นผู ้ มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกี่ยวกับการศึกษา 

ขั้นปริญญาตรี 

2.2  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาก�าหนด

2.3  เป็นคนพิการที่มีบัตรประจ�าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2.4  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล

2.5  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิด ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ได้ด้วยตนเอง

ผู้สมัครที่เป็นคนพิการสามารถติดต่อเพื่อขอรับค�าปรึกษาที่จ�าเป็นส�าหรับการวางแผนการเรียนของนักศึกษา

พิการ (ISP) การบริการสื่อ สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับนักศึกษาพิการ และการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส�าหรับ

นักศกึษาพกิารระดับปรญิญาตร ีได้ที ่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ส�านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  

ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2504 7821-3 (วัน-เวลาราชการ)  โทรสาร  

0 2503 3963 e-mail : ds.esoffice@stou.ac.th หรือ http://www.stou.ac.th → เมนูหลัก → ศูนย์บริการ 

นักศึกษาพิการ

โดยมีบริการการศึกษาส�าหรับนักศึกษาพิการ ดังนี้

1)  การให้ค�าปรึกษา การเลือกสาขาวิชา การวางแผนการเรียนส�าหรับนักศึกษาพิการ

2)  เงินอุดหนุนทางการศึกษาส�าหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี

3)  สือ่เทคโนโลยสีนบัสนนุการเรยีนของนกัศกึษาพกิารทีม่คีวามบกพร่องทางการมองเหน็ เช่น หนงัสอืเสยีงเดซ ี

(DAISY) ไฟล์ข้อความ (*.txt)

2.1 การขอรับบริการการศึกษาส�าหรับนักศึกษาพิการ
ผู้สมัครที่เป็นคนพิการสามารถติดต่อขอรับค�าปรึกษาและข้อสนเทศท่ีจ�าเป็นเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจสมัครเข้า

ศึกษาโดยติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. หรือศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop  

Service Center : OSS Center) ทัง้นีข้อให้ผูส้มคัรแสดงหลกัฐานการรบัรองความพกิารตามกฎหมาย ได้แก่ บัตรประจ�าตวั 

คนพกิาร บตัรประจ�าตวัประชาชน ใบรบัรองแพทย์ ประวตักิารเรยีนจากสถานศกึษาเดมิ เป็นต้น เพือ่เป็นข้อสนเทศส�าคญั

ส�าหรับการจัดบริการการศึกษาส�าหรับนักศึกษาพิการตามความเหมาะสมต่อไป
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2.2 การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส�าหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี
นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานที่แสดงการรับรอง

ความพิการ ดังนี้

1)  เป็นคนพิการที่มีบัตรประจ�าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

2)  มีสถานภาพนักศึกษา มสธ. และก�าลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นปริญญาตรีใบแรก เท่านั้น   

(ไม่ย้ายสาขาวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่าสองครั้ง และไม่ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน) 

3)  ไม่เคยได้รบัการอุดหนนุทางการศกึษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการจดัการศกึษาส�าหรบัคนพกิาร

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน

นักศึกษาพิการที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ และยังไม่มีข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะต้องแจ้งความต้องการ

จ�าเป็นทางการศึกษาต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกที่สมัครเข้าศึกษาและติดต่อศูนย์บริการ

นักศึกษาพิการสม�่าเสมอ

การยกเว้นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาพิการ 

มหาวิทยาลัยมีแนวทางส่งเสริมการศึกษาส�าหรับนักศึกษาพิการโดยยกเว้นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

ให้แก่นักศึกษาพิการที่มีลักษณะดังนี้  

         1. พิการทางการเห็น 

         2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

         3. พิการออทิสติก ระดับ 3 ขึ้นไป

ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นบัตรประจ�าตัวคนพิการเพื่อประกอบการยกเว้นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ 1. คนพกิารทีส่มคัรเรยีน มสธ. ทกุคน ต้องกรอกประเภทของผูส้มคัรในใบสมคัรและขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาให้ชดัเจน และกรอกแบบกรอก 
  ข้อมูลส�าหรับผู้สมัครที่เป็นคนพิการ หน้า 475 โดยละเอียด และส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร
  2. ตัง้แต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป สาขาวิชาใดทีโ่ครงสร้างหลกัสตูรต้องศกึษาชดุวชิา 10202 การอ่านภาษาไทย และชดุวชิาภาษาองักฤษ 
  ทุกชุดวิชา คนพิการตาบอดทั้งสองข้างที่จะลงทะเบียนเรียนหรือสมัครเรียน ต้องขอค�าแนะน�าปรึกษาจากสาขาวิชา หรือศูนย์บริการ 

  นักศึกษาพิการก่อนการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้น ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และชุดวิชา 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ  
  สามารถศึกษาได้)
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3. โอกาสทางการศึกษาส�าหรับผู้ต้องขัง

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช กบั กรมราชทณัฑ์ กระทรวงยตุธิรรม ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการขยายโอกาส 

ทางการศกึษาให้แก่ผูด้้อยโอกาสทางการศกึษา โดยเฉพาะผูต้้องขังให้ได้เพิม่พนูความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ท่ีสงูข้ึน เพือ่พฒันา 

ตนเองและสามารถน�าไปประกอบอาชีพและด�าเนินชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข จึงได้จัดการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในปีการศึกษา 2563 จัดการศึกษาไว้ ดังนี้

สาขาวิชา แขนงวิชา/วิชาเอกที่รับสมัคร

ศิลปศาสตร์	รหัส	10 แขนงวิชาไทยคดีศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ และประกาศนียบัตร 
ทุกหลักสูตร

นิเทศศาสตร์	รหัส	15 ทุกหลักสูตร

ศึกษาศาสตร์	รหัส	20 ทุกวิชาเอก

วิทยาการจัดการ	รหัส	30 ทุกวิชาเอก ยกเว้นวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

นิติศาสตร์	รหัส	40 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรผู้น�าชุมชน

เศรษฐศาสตร	์รหัส	60 ทุกวิชาเอก

รัฐศาสตร	์รหัส	80 ทุกแขนงวิชา

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์	รหัส	90 ทุกวิชาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รหัส	96 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผู้ต้องขังท่ีประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ต้องด�าเนินการขออนุญาตสมัครเป็นนักศึกษาต่อกรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

ส�าหรับผู้ต ้องขังที่ต ้องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ให้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาและ 

แขนงวชิาดงักล่าวก่อน โดยต้องส่งหนงัสืออนญุาตให้สมคัรเข้าศกึษาของกรมราชทณัฑ์ทีร่ะบขุ้อความ “อนญุาตให้สมคัร

เข้าศกึษาในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารได้”  มาพร้อมเอกสาร

การสมัครด้วยเท่านั้น ผู้ต้องขังที่ด�าเนินการไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

หมายเหตุ    ผู้ต้องขังที่สมัครเรียน มสธ. ทุกคน ต้องกรอกประเภทของผู้สมัครในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ให้ชัดเจน และกรอก 

  แบบกรอกข้อมูลส�าหรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง หน้า 476 โดยละเอียด และส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร
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4. โอกาสทางการศึกษาส�าหรับคนไทยในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการศึกษาส�าหรับคนไทยในต่างประเทศโดยได้รับความร่วมมือ 

จากกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ ส�านักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และ 

กระทรวงแรงงาน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนไทยในต่างประเทศได้เพิ่มพูนความรู ้ และ 

เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีการจัดการศึกษาส�าหรับคนไทยในประเทศ 

สิงคโปร์ มาเลเซีย เมืองไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไนดารุสซาลาม เมืองฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เมืองดูไบ)

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ หรือชุดวิชาที่มีการ 

ฝึกปฏิบัติ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมประมาณ 4-5 วัน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการให้บริการจัดสอบในต่างประเทศ ส�าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

ในประเทศไทยแต่ในช่วงเวลาสอบมีภารกิจในต่างประเทศ

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

และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ (ดไูบ) ทีป่ระสงค์จะสมคัรเข้าศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช สามารถ download 

ใบสมคัรและขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศึกษาได้จากเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัที ่http://www.stou.ac.th เลอืก รบัสมคัรนกัศกึษา

ใหม่ ปีการศึกษา 2563 เลือก ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาส�าหรับคนไทยในต่างประเทศ

ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครและช�าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนต่อศูนย์บริการการ

ศึกษาของ มสธ. ดังรายชื่อข้างล่างนี้ เพื่อรวบรวมให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

ประเทศ หน่วยงานที่เป็นศูนย์บริการการศึกษาของ	มสธ.

สิงคโปร์ ส�านักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ 372 Orchard Road, SG 238539

มาเลเซีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 206 Jalan Ampang, 50450 
Kuala Lumpur

เมืองไต้หวัน ส�านักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป 10th FL., 151 Hsin-yi Rd, 
Section 3, Taipei 10658, Taiwan R.O.C.

ซาอุดีอาระเบีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด Al Dras Tower, 7th Floor, King Abdullah 
Road, P.O. Box 8014, Jeddah 21482, Kingdom of Saudi Arabia

บรูไนดารุสซาลาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน No.2, Simpang 682, Jalan 
Tutong, Kampong Bunut, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

เมืองฮ่องกง ส�านักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง 22/F, Room 2202 Bangkok Bank Building 
18 Bonham Strand West Sheung Wan, Hong Kong

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ Villa 35, Street No. 16, Community 366, 
Umm Suqeim 3, P.O. Box 51844 Dubai
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2)  ผู้สมัครที่พ�านักอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากข้อ 1) ให้ด�าเนินการสมัครตามขั้นตอนเดียวกับผู้สมัคร 

ทั่วไปในประเทศไทยทุกประการ

ผู้สมัครต้องแจ้งที่อยู่ภายในประเทศไทยส�าหรับใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยในการรับเอกสารที่มหาวิทยาลัย 

จดัส่งให้โดยต้องมญีาต ิหรอืบคุคลอืน่ด�าเนนิการจดัส่งต่อให้กบัผูส้มคัรในประเทศทีพ่�านกัอยูต่่อไป เนือ่งจากมหาวทิยาลยั

ไม่สามารถจัดส่งให้กับผู้สมัครโดยตรงยังประเทศที่พ�านักได้

4.2 วิธีการช�าระเงิน
1)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคิดค่าลงทะเบียนเรียนในการจัดการศึกษาให้กับผู้ท่ีพ�านักอยู่ในประเทศ

สิงคโปร์ มาเลเซีย เมืองไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไนดารุสซาลาม เมืองฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) 

ในอัตราเหมาจ่ายตามจ�านวนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ดังนี้

จ�านวนชุดวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน

อัตราค่าลงทะเบียนเรียนของ
ภาคการศึกษาที่สมัคร

อัตราค่าลงทะเบียนเรียนของ
ภาคการศึกษาต่อไป

ค่าลงทะเบียนเรียน 
สอบซ่อม/ครั้ง

1 ชุดวิชา 5,600 บาท 5,000 บาท

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

3 ชุดวิชา 7,600 บาท 7,000 บาท

2)  ผู้สมัครที่พ�านักอยู่ในประเทศอ่ืนนอกเหนือจาก 7 ประเทศท่ีกล่าวแล้ว ให้ช�าระเงินในอัตราเดียวกันกับ 

ผู้สมัครในประเทศไทย

4.3 การใช้บริการจัดสอบ
1)  นักศึกษาในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เมืองไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไนดารุสซาลาม เมืองฮ่องกง และ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ หรือส�านักงาน

แรงงานที่เป็นศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ณ ประเทศนั้นๆ 

2)  ส�าหรบันกัศกึษาในประเทศอืน่นอกเหนอืจาก 7 ประเทศข้างต้นทีป่ระสงค์จะเข้าสอบ ณ ประเทศทีพ่�านกัอยู่ 

มหาวทิยาลยัจดัให้มบีรกิารจดัสอบภายในประเทศทีพ่�านกัอยูโ่ดยไม่ต้องเดนิทางกลบัมายงัประเทศไทย โดยจะจดัสอบให้ 

ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยประจ�าประเทศนั้นๆ ที่มีความพร้อมที่จะจัดสอบให้ได้ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอ

ใช้บริการจัดสอบต้องด�าเนินการยื่นค�าร้องและโอนเงินค่าบริการจัดสอบก่อนก�าหนดการสอบ 45 วัน 

นักศึกษาพมิพ์แบบฟอร์มใบค�าร้องขอใช้บรกิารจดัสอบต่างประเทศได้จาก http://www.stou.ac.th /ปรญิญาตร/ี 

การสอบในต่างประเทศ ทัง้น้ี มหาวทิยาลยัเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจดัสอบต่างประเทศส�าหรบันกัศกึษาท่ีพ�านักอยูใ่นประเทศอืน่ 

นอกเหนือจากข้อ 1) ในอัตราเหมาจ่าย 6,500 บาท ต่อครั้งของการสอบ (ไม่รวมกับค่าลงทะเบียนเรียน) โอนเงินค่า

บริการจัดสอบเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เลขที่ 140-0-96697-2 ชื่อบัญชี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินเอง) ส่งแบบฟอร์มใบค�าร้องและ

ส�าเนาใบเสร็จรับเงินค่าขอใช้บริการจัดสอบที่ธนาคารออกให้ มายังฝ่ายจัดสอบ ส�านักทะเบียนและวัดผล ทางโทรสารที่ 

0 2503 2742 หรือทาง e-mail address : ev.reoffice@stou.ac.th ภายในวันที่ช�าระเงินหรือวันรุ่งขึ้น หากมีข้อขัดข้อง

เกี่ยวกับสถานที่สอบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายกรณีไป 

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ โทร. 0 2503 2681 ฝ่ายจัดสอบ ส�านักทะเบียน

และวัดผล
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5. แนวทางการเลือกสาขาวิชา

เมื่อผู้สนใจได้รับทราบรายละเอียดในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว สนใจสมัครเป็น

นักศกึษาของมหาวทิยาลยั ซึง่การศึกษาจะประสบความส�าเรจ็ได้ตามความตัง้ใจนัน้ จะต้องศกึษาและพจิารณารายละเอยีด

แนวทางในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ดังต่อไปนี้

5.1  ส�ารวจความสนใจของตนเอง ส�ารวจบุคลิกภาพของตนเอง ตรวจสอบความสามารถทางการเรียนศึกษา 

ความรูเ้กีย่วกบัอาชพี และวเิคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเองอย่างเป็นธรรมว่าตนเองเหมาะสมกบัการศกึษาในสาขาวชิาใด

5.2  ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครและวุฒิการศึกษาของตนเองว่าจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาใดได้บ้าง

5.3  ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาท่ีสนใจ ว่าจะต้องศึกษาก่ีชุดวิชา ประเมินเบ้ืองต้นจากช่ือชุดวิชา 

ว่ายากหรือง่ายส�าหรับความสามารถของตัวเรา

5.4  ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสาขาวิชาที่สนใจ ในประเด็นต่อไปนี้

   - สนใจสาขาวิชาใดมากกว่ากัน เพราะเหตุใด

   - สาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวข้องกับการท�างานหรือไม่

   - ความจ�าเป็นในเรื่องระยะเวลาที่ศึกษา

   - ความยาก-ง่ายในการเรียนให้ส�าเร็จการศึกษา

   - การประกอบอาชีพหลังจากส�าเร็จการศึกษา

5.5  ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเองจะมีแนวโน้มที่จะประสบความส�าเร็จมากที่สุด

หากต้องการการปรึกษา โปรดติดต่อฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส�านักบริการการศึกษา โทร. 0 2504 7631-7 

e-mail : co.esoffice@stou.ac.th
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6. สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563

 1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์   รหัส  10 หน้า  16-74  

       2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์   รหัส  15 หน้า  75-86

 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   รหัส  20 หน้า  87-119 

 4) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ   รหัส  30 หน้า  120-200 

 5) สาขาวิชานิติศาสตร์   รหัส  40 หน้า  201-215 

 6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   รหัส  50 หน้า  216-240 

 7) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   รหัส  60 หน้า  241-261 

 8) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์   รหัส  70 หน้า  262-271 

 9) สาขาวิชารัฐศาสตร์   รหัส  80 หน้า  272-286 

 10) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์   รหัส  90 หน้า  287-359 

 11) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รหัส  96 หน้า  360-401 
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✍ ในปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
จำานวน 3 หลักสูตร 4 วิชาเอก 2 แขนงวิชา ได้แก่

 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
          1.1  วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รหัส 20014
          1.2  วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  รหัส 20024
          1.3  วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รหัส 20034
      2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
          วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30142
      3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
          3.1  แขนงวิชาการเมืองการปกครอง  รหัส 80414
          3.2  แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  รหัส 80314

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา 
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562  กำาหนดว่า  เมื่อมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง 

หลักสูตรทุก 5 ปี หากนักศึกษายังไม่สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม 
ที่สมัคร นักศึกษาจะถูกโอนจากหลักสูตรเดิมเข้าสู่หลักสูตรที่ปรับปรุง 

โดยนับเวลาต่อเนื่องจากหลักสูตรที่กำาลังศึกษาอยู่ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 เท่า
ของระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

โดยมหาวิทยาลัยจะโอนผลการศึกษาจาก 
หลักสูตรเดิมเข้าสู่หลักสูตรที่ปรับปรุง

 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัคร 
โครงสร้างหลักสูตร และโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน
ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  ได้จากรายละเอียด 
 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หน้า 87-119

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หน้า 120-200 
 และสาขาวิชารัฐศาสตร์ หน้า 272-286
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1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รหัส 10

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10 รับผิดชอบการเปิดสอนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษา

ในทุกสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยเป็นผู ้มีความรู ้พื้นฐานท่ีจ�าเป็นในการเข้าใจสังคมและ 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถด�ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ 

ต่อส่วนรวม รวมทั้งมีความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจและความเป็นอยู่ สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

  เน้นการให้ความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการสารสนเทศด้วยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศแก่บุคลากรสารสนเทศและ 

ผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในองค์การสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศ 

ศูนย์ข้อมูล หน่วยทะเบียนและสถิติ ตลอดจนหน่วยงานและส�านักงานทุกแห่งที่ใช้สารสนเทศประกอบการวินิจฉัยสั่งการ

ทั้งในภาครัฐและเอกชน เปิดสอน 2 วิชาเอก ดังนี้

  1.1	 วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป		รหัส	10434

	 	 1.2	 วิชาเอกสารสนเทศส�านักงาน		รหัส	10444

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 10614 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น)

  เน้นการให้ความรู ้ความสามารถ เพิม่มาตรฐานวชิาชีพและทักษะท่ีจ�าเป็นในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ 

ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลของโลก สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ พัฒนาศักยภาพ 

ของบุคคลให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัยในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพการใช้ภาษาอังกฤษ

3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224

  เน้นการเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบัสงัคมและวฒันธรรมทุกแง่มมุ ในลกัษณะสหวทิยาการ ส่งเสรมิและกระตุน้ให้ม ี

การค้นคว้าและวิจัยด้านไทยคดีศึกษา ตลอดจนผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์และวิจารณ์สังคมและ

วัฒนธรรมไทยอย่างมีเหตุผล 

4.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111

  เน้นการให้ความรูค้วามเข้าใจในการฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ เพือ่เป็นพืน้ฐานในการศกึษาหาความรู้ 

และการประกอบอาชีพ แบ่งเป็น 10 กลุ่มวิชาเฉพาะ ดังนี้

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

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

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

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

  (5)  กลุ่มวิชาเฉพาะงานส�านักงาน รหัส 4 (10) กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร รหัส 9

5.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511

  เน้นความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและภาษา ตามวัตถุประสงค์ของ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
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6.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ รหัส 10441 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น)

  เน้นให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการสารสนเทศและปฏบิตังิานด้านสารสนเทศในหน่วยงานและ

องค์การต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนในยุคสังคมปัจจุบัน

  แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้

 (1) กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1

 (2) กลุ่มวิชางานสารสนเทศส�านักงาน รหัส 2

7.  หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รหัส 10713

8.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร รหัส 10811

9.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย รหัส 10011

 10. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย รหัส 10021

สาขาวิชาศิลปศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์แก่บุคลากรที่ประสงค์จะพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

2. เพื่อผลิตบัณฑิตในแขนงวิชาที่ให้บริการและอ�านวยประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ

3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

4. เพื่อบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ และน�ามาประยุกต์ให้เหมาะสมแก่บุคคลแต่ละอาชีพ

ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพในองค์การสารสนเทศประเภทต่างๆ 

เช่น ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล และหน่วยทะเบียนและสถิติ เป็นนักวิชาการด้านวัฒนธรรม 

การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การวิจัยทางไทยคดีศึกษา และสามารถน�าความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ไปประยุกต์ในอาชีพครู อาจารย์ นักวิชาการ นักกฎหมาย นักธุรกิจ พนักงานโรงแรม มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ส�านักงาน 

ช่าง นกัวชิาการเกษตร และอาชพีอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง อกีทัง้สามารถศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป  รหัส 10434

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ

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

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

รหัส 10

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป

รหัส 10434

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 19-27

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 61-62

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 68-69

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี ้ 

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

	 ในการประกอบอาชีพ	หรือการด�ารงชีวิต	หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

	 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือมีอายุไม่น้อยกว่า  

 25	ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

 มสธ.31	ในหน้า	478	และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

	 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ 

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

3.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ  

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ  

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ

 ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป  รหัส 10434
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเทำ่	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 20	 ชุดวิชา		 (120	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

   - บังคับ   3   ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 - เลือก   2   ชุดวิชา โดยเลือกเรียนตามกลุ่มเนื้อหากลุ่มละ 1 ชุดวิชา ดังนี้

   กลุ่มวิชาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

      วิชาแกน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

 - บังคับ   6   ชุดวิชา

      10202 การอ่านภาษาไทย 13203 การวิจัยเบื้องต้นทาง 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น  สารสนเทศศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์(1)

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ   13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

 - เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

      10172 การอ่านภาษาอังกฤษ  11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 

     เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์  

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	 3	 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

  และนกัศกึษาจะต้องเตรยีมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเน้ือหาชดุวชิาท่ีได้ศึกษามาตลอดหลกัสตูร รวมทัง้ฝึกฝน 

  การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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 วิชาเฉพาะด้าน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   6   ชุดวิชา

 13311  การพัฒนาทรัพยากร 13313 การบริการและเผยแพร่ 13412 แหล่งสารสนเทศทาง

           สารสนเทศ  สารสนเทศ  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 13314 การจัดการองค์การ  และวิทยาศาสตร์

     สารสนเทศ 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 13411 ทรัพยากรสารสนเทศ 13414 การจัดการทรัพยากร

   ลักษณะพิเศษ  สารสนเทศท้องถิ่น

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.		ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม	

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 ชุดวิชา	 (90	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121  อารยธรรมมนุษย์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151  ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
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ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  เบื้องต้น

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

     เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 วิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13311 การพัฒนาทรัพยากร 13313 การบริการและเผยแพร่ 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ

           สารสนเทศ  สารสนเทศ

 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 13411 ทรัพยากรสารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ 13414 การจัดการทรัพยากร

           ลักษณะพิเศษ  มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  สารสนเทศท้องถิ่น

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	 3	 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

  และนกัศกึษาจะต้องเตรยีมความพร้อมก่อนเข้ารบัการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนือ้หาวชิาทีไ่ด้ศกึษามาตลอดหลกัสตูร รวมทัง้การฝึกฝน 

  การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)



22 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

3.		ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม	เกษตรกรรม	คหกรรม	

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 ชุดวิชา	 (90	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  เบื้องต้น

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

     เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 วิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13311 การพัฒนาทรัพยากร 13313 การบริการและเผยแพร่ 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ

   สารสนเทศ  สารสนเทศ

 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 13411 ทรัพยากรสารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ 13414 การจัดการทรัพยากร

           ลักษณะพิเศษ  มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  สารสนเทศท้องถิ่น

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	 3	 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

  และนกัศึกษาจะต้องเตรยีมความพร้อมก่อนเข้ารบัการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนือ้หาวชิาทีไ่ด้ศกึษามาตลอดหลกัสตูร รวมทัง้การฝึกฝน 

  การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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23ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

4.		ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ประเภทวิชำพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ	อุตสำหกรรมท่องเที่ยว	ศิลปกรรม	

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  เบื้องต้น

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

     เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	 3	 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

  และนกัศกึษาจะต้องเตรยีมความพร้อมก่อนเข้ารบัการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนือ้หาวชิาทีไ่ด้ศกึษามาตลอดหลกัสตูร รวมทัง้การฝึกฝน 

  การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)



24 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

 วิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13311 การพัฒนาทรัพยากร 13313 การบริการและเผยแพร่ 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ

           สารสนเทศ  สารสนเทศ

 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 13411 ทรัพยากรสารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทาง 13414 การจัดการทรัพยากร

           ลักษณะพิเศษ  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  สารสนเทศท้องถิ่น

     และวิทยาศาสตร์

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

5.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ประเภทวิชำอุตสำหกรรม	อุตสำหกรรมสิ่งทอ	คหกรรม	เกษตรกรรม	ประมง	และเทคโนโลยี 

	 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร	

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา
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25ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  เบื้องต้น

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

     เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 วิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13311 การพัฒนาทรัพยากร 13313 การบริการและเผยแพร่ 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ

           สารสนเทศ  สารสนเทศ

 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 13411 ทรัพยากรสารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทาง 13414 การจัดการทรัพยากร

           ลักษณะพิเศษ  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  สารสนเทศท้องถิ่น

     และวิทยาศาสตร์

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	 3	 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

  และนกัศกึษาจะต้องเตรยีมความพร้อมก่อนเข้ารบัการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนือ้หาวชิาทีไ่ด้ศกึษามาตลอดหลกัสตูร รวมทัง้การฝึกฝน 

  การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)



26 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

6.		ส�ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำ	หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำ	

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

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)
 10151  ไทยศึกษา
ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)
 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
 -  บังคับ   4   ชุดวิชา
 13201   สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  เบื้องต้น
 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11305   ภาษาอังกฤษส�าหรับ
     เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
 วิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
 -  บังคับ   4   ชุดวิชา
 13311 การพัฒนาทรัพยากร 13313 การบริการและเผยแพร่ 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
           สารสนเทศ  สารสนเทศ
 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
 13411 ทรัพยากรสารสนเทศ 13412   แหล่งสารสนเทศทาง 13414 การจัดการทรัพยากร
           ลักษณะพิเศษ  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  สารสนเทศท้องถิ่น
     และวิทยาศาสตร์
ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	 3	 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

  และนกัศึกษาจะต้องเตรยีมความพร้อมก่อนเข้ารบัการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนือ้หาวชิาทีไ่ด้ศกึษามาตลอดหลกัสตูร รวมทัง้การฝึกฝน 

  การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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27ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)



28 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

วิชาเอกสารสนเทศส�านักงาน  รหัส 10444

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ

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

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

รหัส 10

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

วิชาเอกสารสนเทศส�านักงาน

รหัส 10444

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 29-36

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 63-64

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 70-71

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี ้ 

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

	 ในการประกอบอาชีพ	หรือการด�ารงชีวิต	หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

	 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือมีอายุไม่น้อยกว่า	 

 25	ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม	

 มสธ.31	ในหน้า	478	และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

	 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ 

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

3.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ  

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ  

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ

 ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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29ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

วิชาเอกสารสนเทศส�านักงาน  รหัส 10444
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเทำ่	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 20	 ชุดวิชา	 (120	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  เลือก   2   ชุดวิชา โดยเลือกเรียนตามกลุ่มเนื้อหากลุ่มละ 1 ชุดวิชา ดังนี้

 กลุ่มวิชาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

 วิชาแกน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   6   ชุดวิชา

 10202 การอ่านภาษาไทย 13203 การวิจัยเบื้องต้นทาง 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น  สารสนเทศศาสตร์  เบื้องต้น

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ

     สารสนเทศศาสตร์(1)

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

     เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	 3	 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

  และนกัศกึษาจะต้องเตรยีมความพร้อมก่อนเข้ารบัการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนือ้หาวชิาทีไ่ด้ศกึษามาตลอดหลกัสตูร รวมทัง้การฝึกฝน 

  การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  

วิชาเอกสารสนเทศส�านักงาน (10444)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)



30 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

 วิชาเฉพาะด้าน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   6   ชุดวิชา

 13314 การจัดการองค์การ 13323 การจัดการการเงินและ 13422 พฤติกรรมองค์การและ

           สารสนเทศ  การจัดการการด�าเนินงาน  การจัดการการตลาด

 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 13421 การจัดการงานส�านักงาน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

           ธุรกิจ

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 13411 ทรัพยากรสารสนเทศ 13414 การจัดการทรัพยากร

   ลักษณะพิเศษ  สารสนเทศท้องถิ่น

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม	

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 ชุดวิชา	 (90	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
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31ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  เบื้องต้น

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

     เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 วิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 13323 การจัดการการเงินและ 13421 การจัดการงานส�านักงาน

           ธุรกิจ  การจัดการการด�าเนินงาน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 13314 การจัดการองค์การ 13422 พฤติกรรมองค์การและ

   สารสนเทศ  การจัดการการตลาด

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	 3	 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

  และนกัศกึษาจะต้องเตรยีมความพร้อมก่อนเข้ารบัการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนือ้หาวชิาทีไ่ด้ศกึษามาตลอดหลกัสตูร รวมทัง้การฝึกฝน 

  การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  

วิชาเอกสารสนเทศส�านักงาน (10444)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม	เกษตรกรรม	คหกรรม	

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 ชุดวิชา	 (90	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา 

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  เบื้องต้น

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

     เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 วิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 13323 การจัดการการเงินและ 13421 การจัดการงานส�านักงาน

           ธุรกิจ  การจัดการการด�าเนินงาน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 13314 การจัดการองค์การ 13422 พฤติกรรมองค์การและ

   สารสนเทศ  การจัดการการตลาด

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	 3	 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

  และนกัศึกษาจะต้องเตรยีมความพร้อมก่อนเข้ารบัการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนือ้หาวชิาทีไ่ด้ศกึษามาตลอดหลกัสตูร รวมทัง้การฝึกฝน 

  การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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33ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

4.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ประเภทวิชำพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ	อุตสำหกรรมท่องเที่ยว	ศิลปกรรม	

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

  -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  เบื้องต้น

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

     เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 วิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 13323 การจัดการการเงินและ 13421 การจัดการงานส�านักงาน

           ธุรกิจ  การจัดการการด�าเนินงาน 13423   ระบบสารสนเทศส�านักงาน

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	 3	 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

  และนกัศกึษาจะต้องเตรยีมความพร้อมก่อนเข้ารบัการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนือ้หาวชิาทีไ่ด้ศกึษามาตลอดหลกัสตูร รวมทัง้การฝึกฝน 

  การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  

วิชาเอกสารสนเทศส�านักงาน (10444)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)



34 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 13314 การจัดการองค์การ 13422 พฤติกรรมองค์การและ

   สารสนเทศ  การจัดการการตลาด

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

5.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ประเภทวิชำอุตสำหกรรม	อุตสำหกรรมสิ่งทอ	คหกรรม	เกษตรกรรม	ประมง	และเทคโนโลยี 

	 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร	

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  เบื้องต้น

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	 3	 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

  และนกัศึกษาจะต้องเตรยีมความพร้อมก่อนเข้ารบัการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนือ้หาวชิาทีไ่ด้ศกึษามาตลอดหลกัสตูร รวมทัง้การฝึกฝน 

  การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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35ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

     เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 วิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 13323 การจัดการการเงินและ 13421 การจัดการงานส�านักงาน

           ธุรกิจ  การจัดการการด�าเนินงาน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 13314 การจัดการองค์การ 13422 พฤติกรรมองค์การและ

   สารสนเทศ  การจัดการการตลาด

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

6.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำ	หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำ	

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 ชุดวิชา	 (72	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

วิชาเอกสารสนเทศส�านักงาน (10444)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 13202  การสื่อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  เบื้องต้น

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

     เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 วิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 13323 การจัดการการเงินและ 13421 การจัดการงานส�านักงาน

           ธุรกิจ  การจัดการการด�าเนินงาน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 13314 การจัดการองค์การ 13422  พฤติกรรมองค์การและ

   สารสนเทศ  การจัดการการตลาด

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	 3	 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

  และนกัศึกษาจะต้องเตรยีมความพร้อมก่อนเข้ารบัการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเนือ้หาวชิาทีไ่ด้ศกึษามาตลอดหลกัสตูร รวมทัง้การฝึกฝน 

  การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส 10614

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

 

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ	ภาคต้น	เท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

รหัส 10

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

รหัส 10614

สาขาวิชาแนะน�าให้ผู ้สมัครลงทะเบียนเรียนตาม

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่จัดให้

กรณทีีป่ระสงค์จะลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 14111 ทกัษะ

การเรยีนรูภ้าษาองักฤษด้วยตนเอง และชดุวิชาต่างๆ ที ่

ขึ้นต้นด้วยรหัส 14XXX ในภาคต้น ต้องด�าเนินการ

สมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 

2563 เท่านั้น และไม่อนุญาตให้เพิ่มชุดวิชาเนื่องจาก

เป็นชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ซึ่งต้อง

ลงทะเบียนภายในเวลาที่ก�าหนดและเข้าระบบทันที

ในวันเปิดภาคการศึกษาโดยไม่ต้องรอให้ได้รับวัสดุ

การศึกษาก่อน)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 38-41

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 64

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

	 ในการประกอบอาชีพ	หรือการด�ารงชีวิต	หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

	 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือมีอายุไม่น้อยกว่า	 

 25	ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

	 มสธ.31	ในหน้า	478	และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร		

	 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด 

 ชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย 

 รับรอง

 ผู้มีคุณสมบัติวุฒิการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จ�าเป็นต้องมีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ในการใช้และเข้าถึงคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตได้โดยสะดวก เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีระบบการเรียน

การสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

และนักศึกษาต้องส่งงานตามเวลาที่ก�าหนดเป็นประจ�า	และต้องมี

ความรู้ภาษาไทย	อ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก 

 1. ต้องศึกษาชุดวิชาด้านการแปล ซึ่งมีกิจกรรมการแปลข้อความ 

  เป็นภาษาไทยอย่างถูกต้อง สละสลวย

 2.  สื่อในการเรียนการสอน (medium of instruction) 

  มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

หมายเหตุ     ส�าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแขนงวิชาภาษาอังกฤษทุกคน ต้องกรอก	e-mail	address ของตนเองในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  

  (มสธ.1) ข้อ 16.1 ด้วยตัวบรรจงและชัดเจน เพื่อใช้ในการติดต่อในการเรียนด้วยระบบ e-Learning

 

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส 10614  (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น)
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 23	 ชุดวิชา	 (138	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  เลือก   2   ชุดวิชา โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากแต่ละกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

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

 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษา  เพื่อการสื่อสาร(1)(2)(3) 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1(1)(2)(3)

   อังกฤษด้วยตนเอง(1)(3)

หมายเหตุ (1) เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัทิางด้านภาษาและเกบ็คะแนนทางระบบออนไลน์ นกัศกึษาต้องรบัผดิชอบในการเข้าลงทะเบยีนเรยีนออนไลน์ 

  ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning และไม่อนุญาตให ้

	 	ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา

 (2) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา	14111	ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง	ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้

 (3) นกัศกึษาทีป่ระสงค์จะลงทะเบยีนเรยีน ชดุวชิา 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษด้วยตนเอง และชดุวชิาต่างๆ ทีข่ึน้ต้นด้วยรหสั 14XXX   

  ในภาคต้น ต้องด�าเนินการสมัครภายในวันท่ี	 10	 สิงหาคม	 2563	 และไม่อนุญาตให้เพิ่มชุดวิชา เน่ืองจากเป็นชุดวิชาที่จัดการเรียน 

  การสอนออนไลน์ ซึ่งต้องลงทะเบียนและเข้าเรียนในระบบภายในเวลาที่จัดให้

    ทั้งนี้ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าระบบทันทีในวันเปิดภาคการศึกษา	โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้ได้รับวัสดุการศึกษาก่อน
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 วิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   9   ชุดวิชา

 11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2(1)(2)(3) 14422 การน�าเสนองานเป็นภาษา

   เจ้าหน้าที่ส�านักงาน 14318 หลักการแปล(1)(2)(3)(4)  อังกฤษอย่างมีประสิทธิผล(1)(2)(3)

 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ(1)(2)(3) 14423 ประสบการณ์วิชาชีพ

   เบื้องต้น(1)(2)(3) 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2(1)(2)(3)  ภาษาอังกฤษ(5)

 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(1)(2)(3)

 -  เลือก   3   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ 11306 ภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากร 11312 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอาชีพ

 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  สาธารณสุข  ในประชาคมอาเซียน

 11303 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน 11307 ภาษาอังกฤษส�าหรับช่าง 14319 ทักษะการแปลภาษา

           โรงแรม 11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร  อังกฤษ(1)(2)(3)(4)

 11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช ้ 11311 ภาษาอังกฤษส�าหรับครูสอนภาษา

           คอมพิวเตอร์

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัทิางด้านภาษาและเกบ็คะแนนทางระบบออนไลน์ นกัศกึษาต้องรบัผดิชอบในการเข้าลงทะเบยีนเรยีนออนไลน์ 

  ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning และไม่อนุญาตให ้

	 	ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา

 (2) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา	14111	ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง	ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้

 (3) นกัศกึษาทีป่ระสงค์จะลงทะเบยีนเรยีน ชดุวชิา 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษด้วยตนเอง และชดุวชิาต่างๆ ทีข่ึน้ต้นด้วยรหสั 14XXX   

  ในภาคต้น ต้องด�าเนินการสมัครภายในวันที่	 10	 สิงหาคม	 2563	 และไม่อนุญาตให้เพิ่มชุดวิชา เน่ืองจากเป็นชุดวิชาที่จัดการเรียน 

  การสอนออนไลน์ ซึ่งต้องลงทะเบียนและเข้าเรียนในระบบภายในเวลาที่จัดให้

    ทั้งนี้ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าระบบทันทีในวันเปิดภาคการศึกษา	โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้ได้รับวัสดุการศึกษาก่อน

 (4) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14318 หลักการแปลก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษได้

 (5) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ	หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 19	 ชุดวิชา	 (114	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึกษา

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

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

 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษา  เพื่อการสื่อสาร(1)(2)(3) 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1(1)(2)(3)

           อังกฤษด้วยตนเอง(1)(3)

 วิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   9   ชุดวิชา

 11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 14216 การสื่อสารระหว่าง 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2(1)(2)(3)

   เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  วัฒนธรรม(1)(2)(3) 14422 การน�าเสนองานเป็นภาษา 

 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2(1)(2)(3)  อังกฤษอย่างมีประสิทธิผล(1)(2)(3)

   เบื้องต้น(1)(2)(3) 14318 หลักการแปล(1)(2)(3)(4) 14423 ประสบการณ์วิชาชีพ  

    14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ(1)(2)(3)  ภาษาอังกฤษ(5)

หมายเหตุ (1) เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัทิางด้านภาษาและเกบ็คะแนนทางระบบออนไลน์ นกัศกึษาต้องรบัผดิชอบในการเข้าลงทะเบยีนเรยีนออนไลน์ 

  ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning และไม่อนุญาตให ้

	 	ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา

 (2) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา	14111	ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง	ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้

 (3) นกัศกึษาทีป่ระสงค์จะลงทะเบยีนเรยีน ชดุวชิา 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษด้วยตนเอง และชดุวชิาต่างๆ ทีข่ึน้ต้นด้วยรหสั 14XXX   

  ในภาคต้น ต้องด�าเนินการสมัครภายในวันท่ี	 10	 สิงหาคม	 2563	 และไม่อนุญาตให้เพิ่มชุดวิชา เน่ืองจากเป็นชุดวิชาที่จัดการเรียน 

  การสอนออนไลน์ ซึ่งต้องลงทะเบียนและเข้าเรียนในระบบภายในเวลาที่จัดให้

    ทั้งนี้ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าระบบทันทีในวันเปิดภาคการศึกษา	โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้ได้รับวัสดุการศึกษาก่อน

 (4) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14318 หลักการแปลก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษได้

 (5) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 -  และเลือก   3   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ 11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้ 11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อ  คอมพิวเตอร์ 11311 ภาษาอังกฤษส�าหรับครูสอนภาษา

   การท่องเที่ยว 11306 ภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากร 11312 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอาชีพใน

 11303 ภาษาอังกฤษส�าหรับ  สาธารณสุข  ประชาคมอาเซียน

   พนักงานโรงแรม 11307 ภาษาอังกฤษส�าหรับช่าง 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ(1)(2)(3)(4)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัทิางด้านภาษาและเกบ็คะแนนทางระบบออนไลน์ นกัศกึษาต้องรบัผดิชอบในการเข้าลงทะเบยีนเรยีนออนไลน์ 

  ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning และไม่อนุญาตให ้

	 	ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา

 (2) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา	14111	ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง	ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้

 (3) นกัศกึษาทีป่ระสงค์จะลงทะเบยีนเรยีน ชดุวชิา 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษด้วยตนเอง และชดุวชิาต่างๆ ทีข่ึน้ต้นด้วยรหสั 14XXX   

  ในภาคต้น ต้องด�าเนินการสมัครภายในวันที่	 10	 สิงหาคม	 2563	 และไม่อนุญาตให้เพิ่มชุดวิชา เน่ืองจากเป็นชุดวิชาที่จัดการเรียน 

  การสอนออนไลน์ ซึ่งต้องลงทะเบียนและเข้าเรียนในระบบภายในเวลาที่จัดให้

    ทั้งนี้ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าระบบทันทีในวันเปิดภาคการศึกษา	โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้ได้รับวัสดุการศึกษาก่อน

 (4) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14318 หลักการแปลก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษได้

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา  รหัส 10224

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

 

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

รหัส 10

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา  

รหัส 10224

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 43-45

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 65

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 71-72

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

	 ในการประกอบอาชีพ	หรือการด�ารงชีวิต	หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

	 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือมีอายุไม่น้อยกว่า	 

 25	ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

	 มสธ.31	ในหน้า	478	และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร	 

	 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา	หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

 หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา  รหัส 10224    
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเทำ่	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 15	 ชุดวิชา	 (90	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 21	 ชุดวิชา	 (126	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

 -  บังคับ   2   ชุดวิชา

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151 ไทยศึกษา

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  เลือก   3   ชุดวิชา โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากแต่ละกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 15	 ชุดวิชา	 (90	หน่วยกิต)

 วิชาแกน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10201 ประวัติศาสตร์ไทย 10202 การอ่านภาษาไทย 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย

 วิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   11   ชุดวิชา

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและ 12407 แนวคิดไทย

 12306 วรรณคดีไทย  เศรษฐกิจไทย 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(1)

 12310 วิถีไทย 12313 ท้องถิ่นไทย 12410 ลักษณะภาษาไทย

 12311 โลกทัศน์ไทย 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรม

       ท้องถิ่นไทย

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 12303 สังคมไทย 12406 ไทยกับการปรับประเทศ

     ให้ทันสมัย

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ	หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 ชุดวิชา	 (72	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึกษา

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

 วิชาแกน   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10201 ประวัติศาสตร์ไทย

 วิชาเฉพาะด้าน   9   ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

      -  บังคับ   8   ชุดวิชา

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12312 ประวัติศาสตร์การเมือง 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(1)

 12306 วรรณคดีไทย  และเศรษฐกิจไทย 12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรม

 12310 วิถีไทย 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว  ท้องถิ่นไทย

 12311 โลกทัศน์ไทย

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 12407 แนวคิดไทย 12410 ลักษณะภาษาไทย

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

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  รหัส 10111  เปิดสอน 10 กลุ่มวิชาเฉพาะ ดังนี้
1)  กลุ่มวิชาเฉพาะครู   รหัส  A 6) กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว   รหัส  5

2)  กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย   รหัส  1 7) กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์   รหัส  6

3)  กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ   รหัส  2 8) กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข   รหัส  7

4)  กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม   รหัส  3 9) กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง   รหัส  8

5)  กลุ่มวิชาเฉพาะงานส�านักงาน   รหัส  4 10) กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร   รหัส  9

ชื่อประกาศนียบัตร

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ

 1) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู)

  Certificate in English for Specific Careers (Teaching)

ป.ออ. (ครู)

Cert. in ESC (Teaching)

 2) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย)

  Certificate in English for Specific Careers (Law)

ป.ออ. (กฎหมาย)

Cert. in ESC (Law)

 3) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ธุรกิจ) ป.ออ. (ธุรกิจ)

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

 4) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การโรงแรม) ป.ออ. (การโรงแรม)

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

 5) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (งานส�านักงาน) ป.ออ. (งานส�านักงาน)

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

 6) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การท่องเที่ยว) ป.ออ. (การท่องเที่ยว)

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

 7) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (คอมพิวเตอร์) ป.ออ. (คอมพิวเตอร์)

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

 8) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การสาธารณสุข) ป.ออ. (การสาธารณสุข)

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

 9) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ช่าง) ป.ออ. (ช่าง)

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

 10) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การเกษตร) ป.ออ. (การเกษตร)

  Certificate in English for Specific Careers (Agriculture) Cert. in ESC (Agriculture)
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(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

รหัส 10

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ

รหัส 10111

   เปิดสอน	10	กลุ่มวิชาเฉพาะ	ดังนี้

	 1)	 ครู		รหัส		A

	 2)	 กฎหมาย		รหัส		1

	 3)	 ธุรกิจ		รหัส		2

	 4)	 การโรงแรม		รหัส		3

	 5)	 งานส�านักงาน		รหัส		4

	 6)	 การท่องเที่ยว		รหัส		5

	 7)	 คอมพิวเตอร์		รหัส		6

	 8)	 การสาธารณสุข		รหัส		7

	 9)	 ช่าง		รหัส		8

		10)	 การเกษตร		รหัส		9

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 48

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 66

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 73

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 

1.   ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว

     ไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

     ที่สมัคร หรือ

2.   ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า	25	ปี

					บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.   ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.   ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด       

     ชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย 

  รับรอง

                                                                                                           
หมายเหตุ  ผูส้มคัรเข้าศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชพี ต้องกรอกรหัสและชือ่กลุม่วชิาเฉพาะทีต้่องการศกึษาในใบสมัคร 

	 	และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	(มสธ.1)	ข้อ	19.3	และข้อ	19.4 ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์                                        

                                                                                        

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพ
าะอาชีพ

 (10111)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  รหัส 10111
เปิดสอน 10 กลุ่มวิชาเฉพาะ

1) กลุ่มวิชาเฉพาะครู   รหัส A 6) กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว   รหัส 5

2)  กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย   รหัส 1 7) กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์   รหัส 6

3)  กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ   รหัส 2 8) กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข   รหัส 7

4)  กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม   รหัส 3 9) กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง   รหัส 8

5)  กลุ่มวิชาเฉพาะงานส�านักงาน   รหัส 4 10) กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร   รหัส 9

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 10172  การอ่านภาษาอังกฤษ 10173  การเขียนภาษาอังกฤษ

 -  และเลือก   1   ชุดวิชา แยกตามกลุ่มวิชาเฉพาะ ดังนี้

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

  11311  ภาษาอังกฤษส�าหรับครูสอนภาษา  11302  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

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

  41401  ภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย  11305  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

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

  11301  ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ  11306  ภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากรสาธารณสุข

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

  11303  ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม  11307  ภาษาอังกฤษส�าหรับช่าง

 5) กลุ่มวิชาเฉพาะงานส�านักงาน รหัส 4 ให้ศึกษา 10) กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร รหัส 9 ให้ศึกษา

  11304  ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน  11308  ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

หมายเหตุ  ชุดวิชาภาษาอังกฤษทุกชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ เป็นชุดวิชาในระดับปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรียนได้
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป  รหัส 10511  

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป ป.วิชาศึกษาทั่วไป

Certificate in General Education Cert. in General Education

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

รหัส 10

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป

รหัส 10511

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 50

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 65

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 72

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว

    ไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า	25	ปี									                                                                                                    

    บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ         

3.  ส�าเร็จการศึกประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า    

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ

    ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา   

    ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

 

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป (10511)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)



50 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป  รหัส 10511

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

 - บังคับ   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

 -  และเลือก   4   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 10131   สังคมมนุษย ์ 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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51ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ  รหัส 10441  

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

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ	ภาคต้น	เท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

รหัส 10

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ

รหัส 10441

	 เปิดสอน		2		กลุ่มวิชา	ดังนี้

	 1)	กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป		

	 	 รหัส		1

	 2)	กลุ่มวิชางานสารสนเทศส�านักงาน

	 	 รหัส		2

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 52

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 66

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว

    ไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า	25	ปี									                                                                                                  

    บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ         

3. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ  

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ  

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ

 ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหตุ  ผูส้มคัรเข้าศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิางานสารสนเทศ ต้องกรอกรหัสและชือ่กลุม่วชิาทีต้่องการศกึษาในใบสมคัรและขึน้ทะเบียน 

	 	เป็นนักศึกษา	(มสธ.1)	ข้อ	19.3	และข้อ	19.4	ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ (10441)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)



52 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ  รหัส 10441  (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

 1)	 กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป	รหัส	1

     -  บังคับ   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

  13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

     -   และเลือก   2   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 13202 การสื่อสารในงาน 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

   สารสนเทศ  พิเศษ 13414 การจัดการทรัพยากร

 13311 การพัฒนาทรัพยากร 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์  สารสนเทศท้องถิ่น

   สารสนเทศ  มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ

 2)	 กลุ่มวิชางานสารสนเทศส�านักงาน	รหัส	2

  -  บังคับ   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 13421 การจัดการงานส�านักงาน

   -  และเลือก   2   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 13202 การสื่อสารในงาน 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

   สารสนเทศ 13422 พฤติกรรมองค์การและ

 13323 การจัดการการเงินและ  การจัดการการตลาด

   การจัดการการด�าเนินงาน
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53ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  รหัส 10713  

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

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

รหัส 10

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

รหัส 10713

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 54

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 66

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 73

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว

   ไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า	25	ปี									                                                                                                  

    บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ         

3. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

 เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

 หรือสูงกว่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพ
ื่อการสื่อสาร (10713)

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)



54 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  รหัส 10713 

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย ์ 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
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55ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร  รหัส 10811

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร ป.ข.
Certificate in Khmer Language Cert. in Khmer Lang.

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

รหัส 10

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร  

รหัส 10811                                                     

            

           

             

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 56

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 67

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 74

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1.   ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว

     ไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

     ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า	25	ปี									                                                                                                  

     บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ         

3.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

 หรือสูงกว่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร (10811)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร  รหัส 10811

โครงสร้างหลักสูตร                                                                                                                                         

ก.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป																																				1				ชุดวิชา					(6	หน่วยกิต)		                                                                            
ข.		หมวดวิชาเฉพาะ																																													4				ชุดวิชา					(24	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 														5					ชุดวิชา					(30	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 															1				ชุดวิชา							(6	หน่วยกิต)	

    10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข.		หมวดวิชาเฉพาะ																																													4					ชุดวิชา					(24	หน่วยกิต)	

    วิชาแกน   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

   11010  พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร

    วิชาเฉพาะด้าน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

    11011  การอ่านและการเขียนภาษาเขมร    11012  ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ      11013  ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย  รหัส 10011

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย ป. วิชาภาษาไทย
Certificate in Thai Cert. in Thai

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

รหัส 10

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย

รหัส 10011                                                   

            

           

             

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 58

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 67

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 74

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1.   ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว

     ไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

     ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า	25	ปี									                                                                                                  

     บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ         

3.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

4.   ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ  

     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา  

 หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา  

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

      

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (10011)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย  รหัส 10011

โครงสร้างหลักสูตร                                                                                                                                          

หมวดวิชาเฉพาะ																																															5			 ชุดวิชา			(30	หน่วยกิต)		                                                                            
	รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 															5				ชุดวิชา				(30	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
	หมวดวิชาเฉพาะ																																									 						5				ชุดวิชา				(30		หน่วยกิต)	

10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          12306 วรรณคดีไทย        12411  ภาษาถิ่นและวรรณกรรม

10202  การอ่านภาษาไทย 12410  ลักษณะภาษาไทย  ท้องถิ่นไทย
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย  รหัส 10021

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ
ประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย ป. วิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย
Certificate in Thai Social and Cultural
Studies

Cert. in Thai Social and Cultural 
Studies

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

รหัส 10

ประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย

รหัส 10021                                                  

            

           

             

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 60

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 67

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 74

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1.   ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว

     ไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

     ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า	25	ปี									                                                                                                  

     บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ         

3.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่ 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ  

     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา  

 หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง     

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (10011)
ประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒ

นธรรมไทย (10021)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)



60 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย  รหัส 10021

โครงสร้างหลักสูตร                                                                                                                                          

หมวดวิชาเฉพาะ																																															5				ชุดวิชา		 (30	หน่วยกิต)                                                                              
	รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 															5				ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
	หมวดวิชาเฉพาะ																																									 						5				ชุดวิชา				(30	หน่วยกิต)	

10152 ไทยกับสังคมโลก 12310 วิถีไทย      12406  ไทยกับการปรับประเทศ

 11111   สังคมและวัฒนธรรมไทย 12311  โลกทัศน์ไทย      ให้ทันสมัย
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

1,000 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

3)  ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (10011)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

4) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

5) ส�าเรจ็การศกึษา ปวส. ประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมสิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศ

 และการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

6) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

หมายเหตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร  

  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาที่ศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียดชุดวิชาที่ไม่อนุญาต 

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

  การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

  ทัง้นีน้กัศกึษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนไม่ให้มวีนัและคาบเวลาสอบตรงกนั		เนือ่งจากมหาวทิยาลยั 

	 	ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า	1	ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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63ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

วิชาเอกสารสนเทศส�านักงาน รหัส 10444

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

1,000 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

4) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

                                                                              

                                                

                                                                                                  

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (10011)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)



64 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

วิชาเอกสารสนเทศส�านักงาน รหัส 10444 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

5) ส�าเรจ็การศกึษา ปวส. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม อตุสาหกรรมสิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศ

 และการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

6) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 10614

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,300 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

                                                                                    
หมายเหตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร  

  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาที่ศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียดชุดวิชาที่ไม่อนุญาต 

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

  การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

  ทัง้นีน้กัศกึษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนไม่ให้มวีนัและคาบเวลาสอบตรงกนั	เนือ่งจากมหาวทิยาลัย 

	 	ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า	1	ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน																																																													
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65ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,000 บาท
1,100 บาท

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

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
10201 ประวัติศาสตร์ไทย
12306 วรรณคดีไทย

1,000 บาท
1,100 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา
และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                                                                         
10162   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                                                                                                                
10163   ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร                                          
10164   สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน                                                  

1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท
1,100 บาท                    
1,500 บาท              
1,100 บาท            
1,100 บาท           

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า                                                       
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า                                                                                                                                             
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า                                      

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (10011)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)



66 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111 ทุกกลุ่มวิชาเฉพาะ

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ รหัส 10441

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1

13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ 
   มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

1,000 บาท
1,200 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

2) กลุ่มวิชางานสารสนเทศส�านักงาน รหัส 2

13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
13421 การจัดการงานส�านักงาน
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
13323 การจัดการการเงินและการจัดการการด�าเนินงาน
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รหัส 10713

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

1,500 บาท
1,600 บาท
1,600 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
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หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร รหัส 10811

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

10163   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
11010   พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย รหัส 10011

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

12306   วรรณคดีไทย
12410   ลักษณะภาษาไทย
12411   ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย

1,200 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย รหัส 10021

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

10152  ไทยกับสังคมโลก
11111   สังคมและวัฒนธรรมไทย   

1,200 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์     31 ม.ค.  2564    เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564  บ่าย

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (10011)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10  
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10103 ทักษะชีวิต
10202 การอ่านภาษาไทย
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

10131 สังคมมนุษย์
13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1,100 บาท
1,200 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
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วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

4) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

5) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 และการสื่อสาร

10131 สังคมมนุษย์
13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1,100 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

6) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (10011)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

วิชาเอกสารสนเทศส�านักงาน รหัส 10444

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10103 ทักษะชีวิต
10202 การอ่านภาษาไทย
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

10131 สังคมมนุษย์
13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 
11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1,100 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

4) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
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วิชาเอกสารสนเทศส�านักงาน รหัส 10444 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

5) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 และการสื่อสาร

13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

6) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (10011)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)



72 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224 (ต่อ) 

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

2) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

เลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                                      
10162   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                                                  
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท                    
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร ์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย                                             
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์     18 ก.ค. 2564 บ่าย

หมายเหตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร  

  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาที่ศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียดชุดวิชาที่ไม่อนุญาต 

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

  การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

  ทัง้นีน้กัศกึษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนไม่ให้มวีนัและคาบเวลาสอบตรงกนั	เนือ่งจากมหาวทิยาลัย 

	 	ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า	1	ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
และเลือก 1 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะที่ศึกษา
1) กลุ่มวิชาเฉพาะครู รหัส A
11311 ภาษาอังกฤษส�าหรับครูสอนภาษา
2) กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย รหัส 1
41401 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย
3) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ รหัส 2
11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ
4) กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม รหัส 3
11303 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม
5) กลุ่มวิชาเฉพาะงานส�านักงาน รหัส 4
11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
6) กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว รหัส 5
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
7) กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์ รหัส 6
11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
8) กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข รหัส 7
11306 ภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากรสาธารณสุข
9) กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง รหัส 8
11307 ภาษาอังกฤษส�าหรับช่าง
10)  กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร รหัส 9
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

1,300 บาท
1,200 บาท

1,200 บาท

1,000 บาท

1,300 บาท

1,700 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564    เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รหัส 10713

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

1,500 บาท
2,600 บาท
2,600 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (10011)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร รหัส 10811

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

10163   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
11012   ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ                                                                 
11013   ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว

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

เสาร์      17 ก.ค. 2564   บ่าย
อาทิตย์   18 ก.ค. 2564   เช้า             
อาทิตย์   18 ก.ค. 2564   บ่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย รหัส 10011

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

10161   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10202   การอ่านภาษาไทย 

1,100 บาท
1,000 บาท                                      

เสาร์      17 ก.ค. 2564   เช้า
อาทิตย์   18 ก.ค. 2564   เช้า             

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย รหัส 10021

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

12310   วิถีไทย
12311 โลกทัศน์ไทย
12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

1,000 บาท    
1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   18 ก.ค. 2564   บ่าย
เสาร์      17 ก.ค. 2564   บ่าย
อาทิตย์   18 ก.ค. 2564   เช้า
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2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์  รหัส 15

สาขาวชิานเิทศศาสตร์ รหัส 15 เปิดรบัสมคัรบุคคลทัว่ไปเข้าศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีและหลกัสตูรระดบั

ประกาศนียบัตร เน้นวิชาวารสารศาสตร์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการ

สื่อสารชุมชน ตามพื้นฐานและความสนใจของผู้ศึกษา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ดังนี้

1.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15124 แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มวิชาต่อไปนี้

1) กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ รหัส  1  2) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส  2 3) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส  3

4) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส  4 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส  5 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส  6 

7) กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน รหัส  7 

   2.   หลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน รหัส 15221 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช

1.  มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีวินัย รู้จักพอเพียง มีเจตนคติท่ีเหมาะสม มีจิตส�านึกในความเป็น

พลเมืองดี มีศีลธรรม ยึดมั่นจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.  มีความรู ้ด ้านนิเทศศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งความรู ้พื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับการ 

ประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้ความรู้และทักษะในการคิดสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม

4.  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สิ่งแวดล้อม และสังคมทุกระดับ รวมถึงการมีจิตอาสาและจิตส�านึก

สาธารณะ

5.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

6.  มีทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

7.  มีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มีความขยัน มุ่งมั่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง

ผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สามารถประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน ท้ังในภาครัฐ 

ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักข่าว นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ผู ้จัดและผู้ผลิต 

รายการวิทยุ/โทรทัศน์ ผู้สร้างและก�ากับภาพยนตร์ การสื่อสารองค์กรของหน่วยงานต่างๆ การสื่อสารในกิจการของ 

รัฐและเอกชน เป็นต้น ตลอดรวมถึงสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านอื่นๆ เช่น นักธุรกิจ นักบริหาร 

นกัพฒันา นักกฎหมาย พนกังานปกครอง นกัการเมอืง ทหาร ต�ารวจ ครอูาจารย์ พฒันากร และสามารถศกึษาต่อในระดบั

ที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต  รหัส 15124

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

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

รหัส 15

นิเทศศาสตรบัณฑิต  

รหัส 15124

 เปิดสอน  7  กลุ่มวิชา ดังนี้

 1)  วารสารศาสตร์ รหัส 1

 2)  วิทยุกระจายเสียง รหัส 2

 3)  โทรทัศน์ รหัส 3

 4)  ภาพยนตร์ รหัส 4

 5)  การโฆษณา รหัส 5

 6)  การประชาสัมพันธ์ รหัส 6

 7)  การสื่อสารชุมชน รหัส 7

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 77-82

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 85

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 86

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ทีม่ีประสบการณ์ 

 ในการประกอบอาชีพ หรือการด�ารงชีวิต หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า  

 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

 มสธ.31 ในหน้า 478 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร  

 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา  

 หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

 หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหตุ  ผู้สมัครหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  

  (มสธ.1) ข้อ 19.3 และข้อ 19.4 ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

นิเทศศาสตรบัณฑิต  รหัส 15124
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเทำ่		หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   2   ชุดวิชา

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151 ไทยศึกษา

            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  เลือก   3   ชุดวิชา โดยเลือกเรียนตามกลุ่มเนื้อหา กลุ่มละ 1 ชุดวิชา ดังนี้

   กลุ่มวิชาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 วิชาบังคับ   11   ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 15206 ภาษาและทักษะ 15233 ความรู้ทางสังคมและ 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

   เพื่อการสื่อสาร  เทคโนโลยีส�าหรับ 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  นักนิเทศศาสตร์ 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

   สื่อมวลชน 15266 สื่อศึกษา 16353 หลักการสื่อสารการตลาด

 15232 ทฤษฎีและพฤติกรรม 15307 กฎหมายและจริยธรรม 16412 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การสื่อสาร  ด้านนิเทศศาสตร์  นิเทศศาสตร์(1)

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ห
ลักสูตรนิเทศศาสตรบัณ

ฑ
ิต (15124) 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)
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 วิชาเฉพาะด้าน   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

   - เลือก   1   กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

 1)  กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ รหัส 1

  16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์(1) 16441 การผลิตและเผยแพร่งาน

  16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร     วารสารศาสตร์(1)

 2) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 2

  16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16445 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการ

  16344 การพูดและการแสดงส�าหรับ  และวิทยุออนไลน์  วิทยุกระจายเสียง(1)

   วิทยุกระจายเสียง(1)

 3) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 3

  16374 การสร้างสารเพื่อผลิต 16448 การสร้างสรรค์และการผลิต 16449 การสร้างสรรค์และการผลิต

   รายการโทรทัศน์  รายการโทรทัศน์เบื้องต้น(1)  รายการโทรทัศน์ขั้นสูง(1)

  16419  การจัดรายการโทรทัศน์

 4) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 4

  16350 ศิลปะภาพถ่ายและ 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง(1)

    ภาพยนตร์  ภาพยนตร์   16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น(1)

 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

  15205 หลักการประชาสัมพันธ ์ 16354 สื่อโฆษณา   16455 การรณรงค์และผลิต

   และโฆษณา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา(1)  งานโฆษณา(1)

 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

  15205 หลักการประชาสัมพันธ ์ 16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และผลิต

   และโฆษณา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์(1)  งานประชาสัมพันธ์(1)

 7)  กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน รหัส 7

  16359  ความรู้เบื้องต้นการสื่อสาร 16462 ความรู้และทักษะ 16463 การวางแผน การออกแบบ 

   ชุมชน  การสื่อสารชุมชน  และการผลิตสื่อชุมชน(1)

  16360  การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา(1)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ทุกสำขำวิชำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 ชุดวิชา (114 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 2.1	 ปวส.	ประเภทวิชำพำณิชยกรรม	หรือบริหำรธุรกิจ	อุตสำหกรรมท่องเที่ยว	ศิลปกรรม

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 2.2	 ปวส.	ประเภทวิชำอุตสำหกรรม	อุตสำหกรรมสิ่งทอ	คหกรรม	เกษตรกรรม	ประมง	และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

	 	 	 และกำรสื่อสำร

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ    15     ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 วิชาบังคับ   11   ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 15206 ภาษาและทักษะ 15233 ความรู้ทางสังคมและ 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

  เพื่อการสื่อสาร  เทคโนโลยีส�าหรับ 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  นักนิเทศศาสตร์ 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

  สื่อมวลชน 15266 สื่อศึกษา 16353 หลักการสื่อสารการตลาด

 15232 ทฤษฎีและพฤติกรรม 15307 กฎหมายและจริยธรรม 16412 ประสบการณ์วิชาชีพ

  การสื่อสาร  ด้านนิเทศศาสตร์  นิเทศศาสตร์(1)

 วิชาเฉพาะด้าน   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

  - เลือก   1   กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้

 1)  กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ รหัส 1

  16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์(2) 16441 การผลิตและเผยแพร่งาน

  16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร    วารสารศาสตร์(2) 

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ห
ลักสูตรนิเทศศาสตรบัณ

ฑ
ิต (15124) 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)
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 2)  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 2

  16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16445 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการ

  16344 การพูดและการแสดงส�าหรับ  และวิทยุออนไลน์  วิทยุกระจายเสียง(1)

   วิทยุกระจายเสียง(1)

 3)  กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 3

  16374 การสร้างสารเพื่อผลิต 16448 การสร้างสรรค์และการผลิต 16449 การสร้างสรรค์และการผลิต

   รายการโทรทัศน์  รายการโทรทัศน์เบื้องต้น(1)  รายการโทรทัศน์ขั้นสูง(1)

  16419 การจัดรายการโทรทัศน์

 4) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 4

  16350 ศิลปะภาพถ่ายและ 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง(1)

   ภาพยนตร์  ภาพยนตร์ 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น(1)

 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

  15205 หลักการประชาสัมพันธ ์ 16354 สื่อโฆษณา 16455 การรณรงค์และผลิต

   และโฆษณา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา(1)  งานโฆษณา(1)

 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

  15205 หลักการประชาสัมพันธ ์ 16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และผลิต

   และโฆษณา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์(1)  งานประชาสัมพันธ์(1)

 7) กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน รหัส 7

  16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสาร 16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน 16463 การวางแผน การออกแบบ 

   ชุมชน    และการผลิตสื่อชุมชน(1)

  16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา(1)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเทำ่	หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 วิชาบังคับ   11   ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

15206 ภาษาและทักษะ 15233 ความรู้ทางสังคมและ 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

 เพื่อการสื่อสาร  เทคโนโลยีส�าหรับ 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  นักนิเทศศาสตร์ 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

 สื่อมวลชน 15266 สื่อศึกษา 16353 หลักการสื่อสารการตลาด

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรม 15307 กฎหมายและจริยธรรม 16412 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การสื่อสาร  ด้านนิเทศศาสตร์  นิเทศศาสตร์(1)

 วิชาเฉพาะด้าน   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

   - เลือก   1   กลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

 1) กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ รหัส 1

  16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์(2) 16441 การผลิตและเผยแพร่

  16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร   งานวารสารศาสตร์(2)

 2) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 2

  16343 การเขียนบท 16445 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการ

   วิทยุกระจายเสียง  และวิทยุออนไลน์  วิทยุกระจายเสียง(2)

  16344 การพูดและการแสดงส�าหรับ  

   วิทยุกระจายเสียง(2)

 3) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 3

  16374 การสร้างสารเพื่อผลิต 16448 การสร้างสรรค์และการผลิต 16449 การสร้างสรรค์และการผลิต

   รายการโทรทัศน์  รายการโทรทัศน์เบื้องต้น(2)  รายการโทรทัศน์ขั้นสูง(2)

  16419   การจัดรายการโทรทัศน์

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ห
ลักสูตรนิเทศศาสตรบัณ

ฑ
ิต (15124) 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)
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 4) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 4

  16350 ศิลปะภาพถ่ายและ 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ 16423   การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง(1)

   ภาพยนตร์  ภาพยนตร์ 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น(1)

 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

  15205 หลักการประชาสัมพันธ ์ 16354 สื่อโฆษณา 16455 การรณรงค์และผลิต

   และโฆษณา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา(1)  งานโฆษณา(1)

 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

  15205 หลักการประชาสัมพันธ ์ 16356  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และผลิต

   และโฆษณา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์(1)  งานประชาสัมพันธ์(1)

 7) กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน รหัส 7

  16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสาร 16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน 16463 การวางแผน การออกแบบ 

   ชุมชน    และการผลิตสื่อชุมชน(1)

  16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา(1)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน  รหัส 15221  

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

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

รหัส 15

ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน

รหัส 15221

                                                                                                         

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 84

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 85

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว

  ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

   ที่สมัคร หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์

   นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

   หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่กระทรวง 

 ศึกษาธิการรับรอง หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา   

   หรือ       

5. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือ 

 เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน (15221) 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)



84 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน  รหัส 15221  (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน 16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์ 16463 การวางแผน การออกแบบ

16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัย  การสื่อสารชุมชน  และการผลิตสื่อชุมชน(1)

 และพัฒนา(1) 16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน

   

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
รก

าร
สื่อ

สา
รช

ุมช
น 

(1
52

21
) 

สา
ขา

วิช
าน

ิเท
ศศ

าส
ตร

์ (
15

)



85ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

นิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15124 ทุกกลุ่มวิชา

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
เลือก 1 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
และเลือก 1 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,000 บาท

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

1,100 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 และการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

4) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
16353 หลักการสื่อสารการตลาด

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน รหัส 15221

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน

1,000 บาท
5,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15124 ทุกกลุ่มวิชา   

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์  17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 และการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

4) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
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3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  รหัส 20

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20 จัดบริการการศึกษาแก่บุคลากรผู้ท�าหน้าท่ีสอน อบรม เผยแพร่ความรู้ หรือ

ให้บริการการศึกษา ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยวิทยฐานะ ความรู้ในวิชาการ ความคิดในการสร้างสรรค์ และคุณธรรม

ในวิชาชีพอันสามารถยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม และสามารถด�าเนินการสอนจัดการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและสถานการณ์ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร ดังนี้

1.   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 4 วิชาเอก คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                     1.1 วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย รหัส 20244 

  เน้นการพัฒนาผู้ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้าน 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถประยุกต์หลักการ ความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปใช้ใน

การพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1.2   วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  รหัส 20014 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  เน้นผลิตบุคลากรเพื่อให้เป็นนักแนะแนวและผู้ให้การการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ครู/บุคลากรทางการศึกษา  

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนักฝึกอบรม ให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้

ความสามารถในการบูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ

  1.3  วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20024 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  เน้นผลติบณัฑติให้เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิตทิางด้านเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศึกษา และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อน�าความรู้ไปพัฒนาตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

  1.4  วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต รหัส 20034 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  เน้นผลติบคุลากรในฐานะผูจั้ดการเรยีนรูต้ลอดชีวติ นกัพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และนกัฝึกอบรม ให้มคีวามรูท้ัง้ 

ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิมคีณุธรรมและจรยิธรรม มคีวามรูค้วามสามารถในการบรูณาการความรูเ้พือ่ประยกุต์ใช้ในการ

พัฒนาตนเอง หน่วยงาน สถานศึกษา สังคม และประเทศชาติ 

2.   หลักสูตรประกาศนียบัตร เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ                                                                                                                                              

              2.1    ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย รหัส 20221 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น)

   เน้นผลติการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาปฐมวยัให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องกบั

นวตักรรมการพฒันาเด็กปฐมวยั และองค์ความรูท่ี้เกีย่วข้อง สามารถประยกุต์ใช้ความรูใ้นการจดักจิกรรม จดัสภาพแวดล้อม 

สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ที่น�าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ให้แก่เด็กได้ รวมท้ังสามารถประเมิน

พฤติกรรมเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม และออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย

      2.2    ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม รหัส 20231 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ 

ภาคต้น เท่านั้น)

  เน้นการพฒันาบคุลากรทางการศึกษาปฐมวยัให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสขุภาวะเดก็ปฐมวยัแบบองค์รวม 

และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลและตอบสนองความต้องการของเด็กทั่วไปและ 

เดก็พิเศษได้ เลอืกใช้กจิกรรมและสือ่ทีเ่หมาะสม ท่ีใช้เพือ่พฒันาพฤตกิรรมเดก็ปฐมวยัได้ รวมท้ังสามารถประเมนิพฤตกิรรม 

และส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การแนะแนว

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.  เพือ่ให้สามารถน�าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการจดัประสบการณ์การเรยีนรูด้้านการพฒันาเดก็ปฐมวยั ด้านการ

แนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา ด้านการใช้เทคโนโลยแีละการสือ่สารเพือ่พฒันาการจดัการศกึษา ตลอดจนด้านการ

จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.  เพื่อให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความส�านึกรับผิดชอบต่อเยาวชน สังคม และประเทศชาติ

ผูท่ี้ส�าเรจ็การศกึษาในสาขาวชิาศกึษาศาสตร์ สามารถเป็นบุคลากรทางการศกึษา ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการฝึกอบรม

ถ่ายทอดความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิีด่ใีห้แก่บคุคลากรระดบัการศกึษา และช่วงวยัต่างๆ ได้ตามแนวคดิด้านการพฒันาเดก็

ปฐมวยั ด้านการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา ด้านเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา และด้านการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

รวมทั้งผู้ส�าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย  รหัส 20244

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเด็กปฐมวัย) ศศ.บ. (การพัฒนาเด็กปฐมวัย)
Bachelor of Arts (Early Childhood Development) B.A. (Early Childhood Development)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

รหัส 20

วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย

รหัส 20244

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 90-95

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 112

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 116

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

    เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

3. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัยศึกษา)  

 หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ  

    อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ 

5. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ

6. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

หมายเหต ุ  ผู ้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย ยังไม ่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได ้ 

  หากต้องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แนะน�าให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือที่  

  http://www.ksp/or/th

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการพ

ัฒ
นาเด็กปฐมวัย (20244) 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย  รหัส 20244  
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ		ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         10151 ไทยศึกษา

 10131 สังคมมนุษย ์         และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต                          10121  อารยธรรมมนุษย์

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร             20302  สถิติ วิจัย และประเมินผล       20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

          การศึกษา         การศึกษา      

 วิชาเฉพาะด้าน   13   ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

   -  บังคับ   12   ชุดวิชา

 21001  พัฒนาการและการเรียนรู้          21008  การพัฒนาทักษะชีวิตส�าหรับ     21329  การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน

                 ของเด็กปฐมวัย          เด็กปฐมวัย       ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ

      21003  การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่น  21010  การดูแลเด็กปฐมวัยที่มี       สังคม

                ส�าหรับเด็กปฐมวัย          ความต้องการพิเศษ                21330  การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

      21004  ครอบครัวศึกษากับการพัฒนา    21223  แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย        21331  การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด                                   

                เด็กปฐมวัย                          21328  นวัตกรรม สื่อและ                 21426  ประสบการณ์วิชาชีพ

      21005  การประเมินและสร้างเสริม         เทคโนโลยีการศึกษา      การพัฒนาเด็กปฐมวัย(1)

                พฤติกรรมเด็กปฐมวัย             ส�าหรับเด็กปฐมวัย 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ 21007  อาหารและโภชนาการส�าหรับ    21009  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนา

   การพัฒนาเด็กปฐมวัย           เด็กปฐมวัย                                  เด็กปฐมวัย

 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย         

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำทำงกำรศึกษำ	(วิชำเอกปฐมวัยศึกษำ)

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   2   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10151  ไทยศึกษา

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10131 สังคมมนุษย ์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

                                                                    และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   2   ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

   การศึกษา  การศึกษา

                                                                                                                                                                 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการพ

ัฒ
นาเด็กปฐมวัย (20244) 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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 วิชาเฉพาะด้าน   6   ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ 21223  แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย        21330  การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

   ของเด็กปฐมวัย 21329  การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน        21426  ประสบการณ์วิชาชีพ

 21005 การประเมินและสร้างเสริม              ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ                 การพัฒนาเด็กปฐมวัย(1)    

    พฤติกรรมเด็กปฐมวัย  สังคม                                   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี       1    ชุดวิชา     (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำทุกสำขำวิชำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   2   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10131 สังคมมนุษย ์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

                                                                    

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล    20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

           การศึกษา  การศึกษา 

 วิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 21001  พัฒนาการและการเรียนรู้           21223  แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย  21329  การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน

                  ของเด็กปฐมวัย                       21328  นวัตกรรม สื่อและ     ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ                               

      21003  การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่น              เทคโนโลยีการศึกษา            สังคม

                 ส�าหรับเด็กปฐมวัย             ส�าหรับเด็กปฐมวัย             21330  การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

       21005  การประเมินและสร้างเสริม                                     21426   ประสบการณ์วิชาชีพ       

                พฤติกรรมเด็กปฐมวัย    การพัฒนาเด็กปฐมวัย(1)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

4.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

  

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการพ

ัฒ
นาเด็กปฐมวัย (20244) 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)



94 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ 

   การเรียนรู้

 วิชาเฉพาะด้าน   9   ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

      - บังคับ   8   ชุดวิชา

      21001   พัฒนาการและการเรียนรู้           21328  นวัตกรรม สื่อและ 21330  การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

                  ของเด็กปฐมวัย                               เทคโนโลยีการศึกษา    21426  ประสบการณ์วิชาชีพ                                                          

      21003   การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่น              ส�าหรับเด็กปฐมวัย                     การพัฒนาเด็กปฐมวัย(1)     

                  ส�าหรับเด็กปฐมวัย        21329  การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน

      21005   การประเมินและสร้างเสริม                    ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ                      

                 พฤติกรรมเด็กปฐมวัย  สังคม

 21223  แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย                                                                      

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

 21004 ครอบครัวกับการพัฒนา 21009 การจัดสภาพแวดล้อม 21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มี

           เด็กปฐมวัย  เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  ความต้องการพิเศษ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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5.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีสำขำวิชำอื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร               20302   สถิติ วิจัย และประเมินผล          20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้

   การศึกษา           การศึกษา                                                                                        

      วิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 21001   พัฒนาการและการเรียนรู้           21328  นวัตกรรม สื่อและ 21330  การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

                  ของเด็กปฐมวัย                               เทคโนโลยีการศึกษา    21426  ประสบการณ์วิชาชีพ                                                          

      21003   การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่น              ส�าหรับเด็กปฐมวัย                     การพัฒนาเด็กปฐมวัย(1)     

                  ส�าหรับเด็กปฐมวัย        21329  การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน

      21005   การประเมินและสร้างเสริม                    ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ                      

                 พฤติกรรมเด็กปฐมวัย  สังคม

 21223  แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย                                                                                                        

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการพ

ัฒ
นาเด็กปฐมวัย (20244) 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  รหัส 20014  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา)         
Bachelor of Arts  (Guidance and Psychological
Counseling)  

ศศ.บ. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

B.A. (Guidance and Psychological
Counseling)                                                            

    
(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

รหัส 20

วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิตวิทยา

รหัส 20014

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 97-99

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 113

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 117

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

 เทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่ 

 สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่

     สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ผูส้มคัรเรยีนหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 หลกัสตูรทีม่รีะยะเวลาการศกึษาตัง้แต่ 2 ปีครึง่-3 ปี ควรส�าเรจ็การศกึษาภายใน 

ปีการศึกษา 2568 โดยในปีการศึกษา 2569 มหาวิทยาลัยจะโอนหลักสูตรของผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาไม่ทันในปีการศึกษา 2568 

เข้าสู่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 โดยอัตโนมัติ
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  รหัส 20014  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)		หรือเทียบเท่ำ	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1)  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม-

        ท่องเที่ยว ศิลปกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 10121  อารยธรรมมนุษย์      10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         10151 ไทยศึกษา

            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 2)  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม

         เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 10121  อารยธรรมมนุษย์      10131  สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 3)  ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 10121  อารยธรรมมนุษย์      10151 ไทยศึกษา

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

 10131  สังคมมนุษย์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10  ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร               20302   สถิติ วิจัย และประเมินผล          20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้

   การศึกษา           การศึกษา                                                                                        

      วิชาเฉพาะด้าน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

 - บังคับ  6  ชุดวิชา

 25301   จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน   25303  การแนะแนวและการปรึกษา 25406  กิจกรรมและเครื่องมือ

                  เพื่อการแนะแนวและการปรึกษา            เชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวิต     การแนะแนวและการปรึกษา

   เชิงจิตวิทยา 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น                    เชิงจิตวิทยา                                 

      25302   หลักและระบบงานแนะแนว               25411 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว 

   และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา     และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา(1) 

                                                     
หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (20014) 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 22304 การแนะแนวและการปรึกษา      25304   การแนะแนวและการปรึกษา

   เชิงจิตวิทยาส�าหรับวัยรุ่น  เชิงจิตวิทยาส�าหรับเด็ก

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย

หรอืท่ีเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที ่หลกัสตูรและการสมคัรเรยีน เลอืก ปรญิญาตร ีเลอืก เกณฑ์การลงทะเบยีน

เรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

        

2.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทุกสำขำวิชำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1 ชุดวิชา   (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร               20302   สถิติ วิจัย และประเมินผล          20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้

   การศึกษา           การศึกษา
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 วิชาเฉพาะด้าน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

      - บังคับ   6   ชุดวิชา

      25301   จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน   25303  การแนะแนวและการปรึกษา 25406  กิจกรรมและเครื่องมือ

                  เพื่อการแนะแนวและการปรึกษา             เชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวิต     การแนะแนวและการปรึกษา

   เชิงจิตวิทยา 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น                    เชิงจิตวิทยา                                 

      25302   หลักและระบบงานแนะแนว                                   25411 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว 

   และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา     และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา(1)          

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 22304 การแนะแนวและการปรึกษา       25304   การแนะแนวและการปรึกษา

   เชิงจิตวิทยาส�าหรับวัยรุ่น  เชิงจิตวิทยาส�าหรับเด็ก

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย

หรอืท่ีเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที ่หลกัสตูรและการสมคัรเรยีน เลอืก ปรญิญาตร ีเลอืก เกณฑ์การลงทะเบยีน

เรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

                                             

   

    

                                                     
หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (20014) 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  รหัส 20024  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)         
Bachelor of Arts (Educational Technology
and Communications)  

ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
B.A. (Educational Technology
and Communications)                                                            

    
(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

รหัส 20

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รหัส 20024

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 101-103

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 113-114

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 118

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

 เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่

     สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่ 

 สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ผูส้มคัรเรยีนหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 หลกัสตูรทีม่รีะยะเวลาการศกึษาตัง้แต่ 2 ปีครึง่-3 ปี ควรส�าเรจ็การศกึษาภายใน 

ปีการศึกษา 2568 โดยในปีการศึกษา 2569 มหาวิทยาลัยจะโอนหลักสูตรของผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาไม่ทันในปีการศึกษา 2568  

เข้าสู่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 โดยอัตโนมัติ
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  รหัส 20024  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)		หรือเทียบเท่ำ	

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1)  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม-

        ท่องเที่ยว ศิลปกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121  อารยธรรมมนุษย์      10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         10151 ไทยศึกษา

            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 2)  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม

         เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121  อารยธรรมมนุษย์      10131  สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

 วิชาแกน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร               20302   สถิติ วิจัย และประเมินผล           20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้

   การศึกษา           การศึกษา                                                                                        

      วิชาเฉพาะด้าน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

 27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 27104 วิทยุกระจายเสียงและ 27117  เทคโนโลยีการจัดการศึกษา

   และสื่อสารการศึกษา  วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 27401  สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 27103  สื่อการศึกษาพัฒนสรร 27112  การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 27416  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 

       และสื่อสารการศึกษา(1)

                                                     
หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (20024) 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย

หรอืท่ีเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที ่หลกัสตูรและการสมคัรเรยีน เลอืก ปรญิญาตร ีเลอืก เกณฑ์การลงทะเบยีน

เรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

 

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ	หรือปริญญำตรีทุกสำขำวิชำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร               20302   สถิติ วิจัย และประเมินผล           20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้

   การศึกษา           การศึกษา                                                                                        

      วิชาเฉพาะด้าน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

 27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 27104 วิทยุกระจายเสียงและ 27117  เทคโนโลยีการจัดการศึกษา

   และสื่อสารการศึกษา  วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 27401  สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 27103  สื่อการศึกษาพัฒนสรร 27112  การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 27416  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 

       และสื่อสารการศึกษา(1)

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

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย

หรอืท่ีเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที ่หลกัสตูรและการสมคัรเรยีน เลอืก ปรญิญาตร ีเลอืก เกณฑ์การลงทะเบยีน

เรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (20024) 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รหัส 20034  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)         
Bachelor of Arts (Lifelong Learning)  

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

    
(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

รหัส 20

วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รหัส 20034

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 105-107

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 114

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 118-119

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

 เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่

     สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่ 

 สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ผูส้มคัรเรยีนหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 หลกัสตูรทีม่รีะยะเวลาการศกึษาตัง้แต่ 2 ปีครึง่-3 ปี ควรส�าเรจ็การศกึษาภายใน 

ปีการศึกษา 2568 โดยในปีการศึกษา 2569 มหาวิทยาลัยจะโอนหลักสูตรของผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาไม่ทันในปีการศึกษา 2568  

เข้าสู่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 โดยอัตโนมัติ
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รหัส 20034  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)		หรือเทียบเท่ำ	

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1)  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม-

        ท่องเที่ยว ศิลปกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121  อารยธรรมมนุษย์      10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         10151 ไทยศึกษา

            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 2)  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม

         เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121  อารยธรรมมนุษย์      10131  สังคมมนุษย ์ 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 

 วิชาแกน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร               20302   สถิติ วิจัย และประเมินผล           20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้

   การศึกษา           การศึกษา                                                                                        

      วิชาเฉพาะด้าน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

 26301  การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 26403  แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อ 26405   การเรียนรู้ทางไกล

   การศึกษานอกระบบ  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 26406  การพัฒนาและการใช้สื่อการ 

 26302  การจัดการศึกษานอกระบบ 26404  หลักการเรียนรู้และเทคนิค  เรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

           เพื่อการเรียนรู้ในชุมชน  การฝึกอบรม 26407  ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ 

       ตลอดชีวิต(1)

                                                     
หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20034) 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย

หรอืท่ีเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที ่หลกัสตูรและการสมคัรเรยีน เลอืก ปรญิญาตร ีเลอืก เกณฑ์การลงทะเบยีน

เรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ	หรือปริญญำตรีทุกสำขำวิชำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร               20302   สถิติ วิจัย และประเมินผล           20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้

   การศึกษา           การศึกษา                                                                                        

      วิชาเฉพาะด้าน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

 26301  การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 26403  แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อ 26405   การเรียนรู้ทางไกล

   การศึกษานอกระบบ  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 26406  การพัฒนาและการใช้สื่อการ 

 26302  การจัดการศึกษานอกระบบ 26404  หลักการเรียนรู้และเทคนิค  เรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

           เพื่อการเรียนรู้ในชุมชน  การฝึกอบรม 26407  ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ 

       ตลอดชีวิต(1)

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

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย

หรอืท่ีเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัย http://www.stou.ac.th ไปที ่หลกัสตูรและการสมคัรเรยีน เลอืก ปรญิญาตร ีเลอืก เกณฑ์การลงทะเบยีน

เรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

 

      

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20034) 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  รหัส 20221

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

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

รหัส 20

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนา

เด็กปฐมวัย

รหัส 20221

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 109

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 115

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว

     ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

     ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�า่กว่า 25 ปี                              

     บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง 

 ศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

     อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  รหัส 20221

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ 21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่น  21005 การประเมินและสร้างเสริม

 ของเด็กปฐมวัย  ส�าหรับเด็กปฐมวัย    พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนา

 การพัฒนาเด็กปฐมวัย  เด็กปฐมวัย

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพ

ัฒ
นาเด็กปฐมวัย (20221) 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม  รหัส 20231

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

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

รหัส 20

ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะ

เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

รหัส 20231

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 111

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 115

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1.   ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว

     ไม่น้อยกว่า 5 ป ีหลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

     ที่สมัคร หรือ

2.   ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า 25 ปี    

     บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.   ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

     เทียบเท่า หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

     เทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือ

     เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม  รหัส 20231

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย 21008 การพัฒนาทักษะชีวิตส�าหรับ 21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มี

21007 อาหารและโภชนาการ  เด็กปฐมวัย  ความต้องการพิเศษ

 ส�าหรับเด็กปฐมวัย 21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ประกาศนียบัตรการพ

ัฒ
นาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม (20231) 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย รหัส 20244

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์

1,000 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

2)  ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
เลือกเสรี 1 ชุดวิชา (1)

1,000 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

4) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

10151 ไทยศึกษา
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย

1,000 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

5) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

หมายเหตุ  (1) ให้นกัศึกษาเลือกชดุวิชาเลือกเสรไีด้จากชดุวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตรี  

  หรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาที่ศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียดชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้เลือก 

  เป็นชดุวชิาเลอืกเสรจีากเวบ็ไซต์ http://www.stou.ac.th ไปที ่หลกัสตูรและการสมคัรเรยีน เลอืก ปรญิญาตรเีลอืก เกณฑ์การลงทะเบยีน 

  เรียนวิชาเลือกเสรี

  ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจตารางสอบของแต่ละชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน เน่ืองจากมหาวิทยาลัย 

  ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รหัส 20014 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 ศิลปกรรม

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

2)   ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม

  ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

3) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

4) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
25302 หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20024 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 ศิลปกรรม

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20024 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

2)   ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม

  ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

3) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต รหัส 20034 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 ศิลปกรรม

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

2)   ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม

  ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

3) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
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หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย รหัส 20221

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นส�าหรับเด็กปฐมวัย

1,200 บาท
1,200 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม รหัส 20231

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย
21007 อาหารและโภชนาการส�าหรับเด็กปฐมวัย
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตส�าหรับเด็กปฐมวัย

1,200 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

 

 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)



116 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย รหัส 20244

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
20301    เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

2) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

1,200 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

4) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

10151 ไทยศึกษา
21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย
21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย 
   อารมณ์-จิตใจ และสังคม

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

5) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
20303    จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
21005 การประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

1,200 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รหัส 20014 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 ศิลปกรรม

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
25301    จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว 
   และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,200 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

2)   ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม

  ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
25301    จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว 
   และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,200 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

3) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
25301    จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว 
   และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,200 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

4) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

25301    จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว 
   และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25303 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวิต
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,000 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

หมายเหตุ  (1) ให้นกัศึกษาเลือกชดุวิชาเลือกเสรไีด้จากชดุวิชาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตรี  

  หรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาที่ศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียดชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้เลือก 

  เป็นชดุวชิาเลอืกเสรจีากเวบ็ไซต์ http://www.stou.ac.th ไปที ่หลกัสตูรและการสมคัรเรยีน เลอืก ปรญิญาตรเีลอืก เกณฑ์การลงทะเบยีน 

  เรียนวิชาเลือกเสร ี

  ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจตารางสอบของแต่ละชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน เน่ืองจากมหาวิทยาลัย 

  ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาและคาบเวลาสอบเดียวกัน

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20024 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 ศิลปกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
27103    สื่อการศึกษาพัฒนสรร

1,100 บาท
1,200 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

2)   ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม

  ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
27103    สื่อการศึกษาพัฒนสรร

1,100 บาท
1,200 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

3) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
27103    สื่อการศึกษาพัฒนสรร
27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา

1,200 บาท
1,100 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต รหัส 20034 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 ศิลปกรรม

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
26302    การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้
   ตลอดชีวิต

1,200 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

2)   ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม

  ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
26302    การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้
   ตลอดชีวิต

1,200 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
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ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

3) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
26302    การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้
   ตลอดชีวิต

1,200 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต รหัส 20034 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ต่อ)

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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4) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30  มีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้การศึกษาแก่นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค ทฤษฎีและหลักการบริหารงานจากหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยี 

บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

และหลักสูตรบัญชีบัณฑิตซึ่งความรู้ความเข้าใจและการน�าไปใช้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนหรือผู้ท�างานอยู่ในภาครัฐและ

ภาคเอกชน

นอกจากการสอน สาขาวชิาฯ ยงัมุง่ส่งเสรมิงานวจิยัด้านการบรหิาร เพือ่น�าผลท่ีได้รบัมาปรบัใช้ในการผลติเอกสาร

การสอน หรือปรับปรุงชุดวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

    วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30142  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) รหัส 30234

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 3.1 วิชาเอกการเงิน รหัส 30274

 3.2 วิชาเอกการตลาด รหัส 30284

 3.3 วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว รหัส 30264

4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รหัส  30364

5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 30424

สาขาวิชาวิทยาการจัดการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ

2. เพือ่ส่งเสรมิการวจิยัค้นคว้าในสาขาวชิาวทิยาการจดัการ เพือ่ความก้าวหน้าทางวชิาการและเพือ่ประโยชน์ใน

การพัฒนาประเทศ

3. เพือ่เป็นศูนย์บรกิารทางวชิาการแก่ประชาชน ตลอดทัง้การเผยแพร่ความรูด้้านวทิยาการจดัการในหมูน่กัธุรกจิ 

ข้าราชการ และนักบริหารด้านต่างๆ

4. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านการบริหารและการจัดการ

ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ สามารถประกอบอาชีพดังนี้

ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพการจัดการงานก่อสร้างและวิชาชีพที่

เก่ียวข้อง ทัง้ในลกัษณะของการประกอบวชิาชพีอสิระและเข้าท�างานในองค์กร หรอืหน่วยงานทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน

ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกด้านท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประกอบอาชพีส่วนตวั เช่น ค้าขาย นกัธรุกิจ นกัการเงนิ นกัการธนาคาร เลขานกุาร นกัการตลาด พนกังานขาย 

พนักงานบริการ มัคคุเทศก์
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ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพได้หลายลักษณะทั้งใน 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น ปลัดอ�าเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) พัฒนากร 

นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และต�ารวจ 

ผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ สามารถประกอบอาชพีทีเ่กีย่วกบัการบญัช ีเช่น นกับญัช ีผูส้อบบญัชทีัง้

ภาครฐั และภาคเอกชน ประกอบอาชพีส่วนตวั ทัง้นีผู้ส้�าเร็จการศกึษาทกุหลกัสตูรของสาขาวชิาวทิยาการจดัการสามารถ

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  รหัส 30142  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) ทล.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง)
Bachelor of Technology (Construction B.Tech. (Construction Management)
Management)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

รหัส 30

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  

รหัส 30142 

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 123-125

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 182

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 191

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 

 ช่างส�ารวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา

 หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา 

 เทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้าง และ 

 มีประสบการณ์การท�างานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพาะ 

 สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล) หรือ

6. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์

 (สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม) หรือ

7. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมส�ารวจ  

 เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม

 

ผู้สมัครเรียนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 2 ปีครึ่ง-3 ปี ควรส�าเร็จการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2568 โดยในปีการศึกษา 2569 มหาวิทยาลัยจะโอนหลักสูตรของผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาไม่ทันในปีการศึกษา 2568  

เข้าสู่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 โดยอัตโนมัติ
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  รหัส 30142  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง	 ช่ำงโยธำ	ช่ำงเทคนิคสถำปัตยกรรม	ช่ำงส�ำรวจ 

	 วิศวกรรมกำรทำง	วิศวกรรมชลประทำน	วิศวกรรมโยธำ	หรือสำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม	โดยมีพื้นควำมรู้เดิม 

 ปวช. ก่อสร้ำง และมีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง	 หรือปริญญำตรีศิลปบัณฑิต 

	 (มัณฑนศิลป์)	 เฉพำะสำขำวิชำกำรออกแบบตกแต่งภำยใน	 หรือปริญญำตรีช่ำงชลประทำนบัณฑิต	 หรือ 

	 ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์	 (วิศวกรรมโยธำ	 วิศวกรรมไฟฟ้ำ	 วิศวกรรมเครื่องกล) 

	 หรือสถำปัตยกรรมศำสตร	์(สถำปัตยกรรมหลัก	สถำปัตยกรรมภำยใน	ภูมิสถำปัตยกรรม)

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา      (78 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121  อารยธรรมมนุษย์                  10131  สังคมมนุษย์                      10151  ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                          9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

 วิชาเฉพาะพื้นฐาน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 30205  คณิตศาสตร์และสถิติ              31306  ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการ        31413  ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการ

                                                               โครงการเพื่องานก่อสร้าง(1)               เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง(1)

      วิชาเฉพาะด้าน   6   ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

       - บังคับ   5   ชุดวิชา

      31307  ทฤษฎีและปฏิบัติการ         31308  ทฤษฎีและปฏิบัติการส�ารวจ  31412  ทฤษฎีและปฏิบัติการควบคุม

                วางแผนงานก่อสร้าง(1)  ปริมาณและการประมาณราคา            และการตรวจงานก่อสร้าง(1)

                    งานก่อสร้าง(1) 31414  โครงการด้านการจัดการงาน                           

    31309  ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการ         ก่อสร้างและประสบการณ์ 

     งานสนามในงานก่อสร้าง(1)  วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง(2)

      -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

      30105  การบัญชีและการเงิน          31405  การวิเคราะห์โครงการ               32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

                 เพื่องานก่อสร้าง                31407  เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่             และการภาษีอากร

 31305  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ     31410  การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน  54130  เทคโนโลยีการจัดการ     

         การจัดการงานก่อสร้าง        31411  การจัดการทรัพยากรอาคาร                   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

        
หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติผ่านระบบ Online 

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) (30142)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา        (6 หน่วยกิต) 

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม	ในสำขำวิชำเทคนิควิศวกรรมส�ำรวจ	 เทคนิควิศวกรรมโยธำ	 

	 และเทคนิคสถำปัตยกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 - บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 - เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72  หน่วยกิต)

 วิชาเฉพาะพื้นฐาน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 30205  คณิตศาสตร์และสถิติ              31306  ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการ        31413  ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการ

                                                               โครงการเพื่องานก่อสร้าง(1)                   เคื่องจักรกลงานก่อสร้าง(1)

        
หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติผ่านระบบ Online 
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       วิชาเฉพาะด้าน   9   ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

       -   บังคับ   8   ชุดวิชา

       31305  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ        31309  ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการ       31412  ทฤษฎีและปฏิบัติการควบคุม                

                  การจัดการงานก่อสร้าง                   งานสนามในงานก่อสร้าง(1)                     และการตรวจงานก่อสร้าง(1)

       31307  ทฤษฎีและปฏิบัติการ       31407  เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่  31414  โครงการด้านการจัดการงาน 

   วางแผนงานก่อสร้าง(1) 31410  การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน  ก่อสร้างและประสบการณ์

 31308  ทฤษฎีและปฏิบัติการส�ารวจ    วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง(2)

   ปริมาณและการประมาณ 

                 ราคางานก่อสร้าง(1)

        -  และเลือก  1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

       30105  การบัญชีและการเงิน              31411  การจัดการทรัพยากรอาคาร      54130  เทคโนโลยีการจัดการ 

                  เพื่องานก่อสร้าง                   32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ               อาชีวอนามัยและ

       31405  การวิเคราะห์โครงการ                       และการภาษีอากร  ความปลอดภัย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา      (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

        
หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติผ่านระบบ Online 

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) (30142)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  รหัส 30234

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) บธ.บ. (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management) B.B.A. (Management)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

รหัส 30

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

รหัส  30234

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 127-134

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 183-184

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 192-193

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

 ในการประกอบอาชีพ หรือการด�ารงชีวิต หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า  

 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

 มสธ.31 ในหน้า 478 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 ในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือ 

 เทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา 

 หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา 

 เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอก 

 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

6.  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือ 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ 

 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

7.  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ 

 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  รหัส 30234
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเทำ่		หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา 

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  เลือก   2   ชุดวิชา โดยเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา ดังนี้

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   8   ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 30205 คณิตศาสตร์และสถิต ิ 30210 การจัดการการผลิตและ  เชิงปริมาณ

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   เพื่อการจัดการ 30211 องค์การและการจัดการ และ

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 วิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   6   ชุดวิชา

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32342 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรม 32482 ประสบการณ์วิชาชีพ

           การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ  องค์การ  การจัดการ(1) 

 32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32452  กลยุทธ์การจัดการ 32493 การจัดการนวัตกรรมและ 

    และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์  ทรัพยากรมนุษย์และ  การจัดการเพื่อความยั่งยืน

      องค์การแห่งการเรียนรู ้  

      

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ห
ลักสูตรบริห

ารธุรกิจบัณ
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     -  เลือก   2   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์

 32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ

   การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  และการค้าปลีก  การบริหารค่าตอบแทน

 กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ

 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

   ผู้ประกอบการ

 กลุ่มวิชาการเงิน

 32332 การจัดการความเสี่ยงและ 32340 การเงินส่วนบุคคลและ

   หลักการประกันภัย  การภาษีอากร

 กลุ่มวิชาการตลาด

 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำใน 

	 สำขำวิชำบรหิำรธรุกจิ	หรอืสำขำวชิำเศรษฐศำสตร์	วชิำเอกกำรเงนิและกำรธนำคำร	และวชิำเอกเศรษฐศำสตร์ธรุกจิ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
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รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   การบัญชีเพื่อการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ

 วิชาเฉพาะด้าน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 

 -  บังคับ   6   ชุดวิชา

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32342 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรม 32482 ประสบการณ์วิชาชีพ

           การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ  องค์การ  การจัดการ(1)

 32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32452 กลยุทธ์การจัดการ 32493 การจัดการนวัตกรรม

           และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์  ทรัพยากรมนุษย์และ  และการจัดการเพื่อความยั่งยืน

     องค์การแห่งการเรียนรู้

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์ 

 32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ

   การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  และการค้าปลีก  การบริหารค่าตอบแทน

 กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ

 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

   ผู้ประกอบการ

 กลุ่มวิชาการเงิน

 32332 การจัดการความเสี่ยงและ 32340 การเงินส่วนบุคคล

   หลักการประกันภัย  และการภาษีอากร

 กลุ่มวิชาการตลาด

 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ห
ลักสูตรบริห
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรือเทียบเทำ่ที่ไม่ใชป่ระเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเทำ่ 

 ที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ	 หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์	 วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร	 และวิชำเอก 

	 เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   8   ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 30210 การจัดการการผลิตและ  เชิงปริมาณ

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   เพื่อการจัดการ 30211 องค์การและการจัดการ และ

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 วิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   6   ชุดวิชา

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32342 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรม 32482 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ  องค์การ  การจัดการ(1)

 32341 ระบบสารสนเทศเพื่อ 32452 กลยุทธ์การจัดการ 32493 การจัดการนวัตกรรม  

   การจัดการและธุรกิจ  ทรัพยากรมนุษย์และ  และการจัดการเพื่อ

   อิเล็กทรอนิกส์  องค์การแห่งการเรียนรู้  ความยั่งยืน  

 

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 -  เลือก   2   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์ 

 32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ

   การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  และการค้าปลีก  การบริหารค่าตอบแทน

 กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ

 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

   ผู้ประกอบการ

 กลุ่มวิชาการเงิน

 32332 การจัดการความเสี่ยงและ 32340 การเงินส่วนบุคคล

   หลักการประกันภัย  และการภาษีอากร

 กลุ่มวิชาการตลาด

 32432  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

4.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ	หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์	 วิชำเอกกำรเงิน	 

	 และกำรธนำคำร	และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ห
ลักสูตรบริห

ารธุรกิจบัณ
ฑิ

ต (การจัดการ) (30234)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   การบัญชีเพื่อการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ

 วิชาเฉพาะด้าน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 

 -  บังคับ   6   ชุดวิชา

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32342 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรม 32482 ประสบการณ์วิชาชีพ

           การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ  องค์การ  การจัดการ(1)

 32341 ระบบสารสนเทศเพื่อ 32452 กลยุทธ์การจัดการ 32493 การจัดการนวัตกรรม

           การจัดการและธุรกิจ  ทรัพยากรมนุษย์และ  และการจัดการเพื่อความยั่งยืน

           อิเล็กทรอนิกส์  องค์การแห่งการเรียนรู้

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์

 32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ

   การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  และการค้าปลีก  การบริหารค่าตอบแทน

 กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ

 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

   ผู้ประกอบการ

 กลุ่มวิชาการเงิน

 32332 การจัดการความเสี่ยงและ 32340 การเงินส่วนบุคคลและ

   หลักการประกันภัย  การภาษีอากร

 กลุ่มวิชาการตลาด

 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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โปรดดูรายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

5.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใชส่ำขำวิชำบริหำรธุรกิจ	หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์	 วิชำเอกกำรเงิน 

	 และกำรธนำคำร	และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   8   ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 30205 คณิตศาสตร์และสถิต ิ 30210 การจัดการการผลิตและ  เชิงปริมาณ

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   เพื่อการจัดการ 30211 องค์การและการจัดการ และ

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 วิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

   -  บังคับ   6   ชุดวิชา

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32342 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรม 32482 ประสบการณ์วิชาชีพ

           การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ  องค์การ  การจัดการ(1)

 32341 ระบบสารสนเทศเพื่อ 32452 กลยุทธ์การจัดการ 32493 การจัดการนวัตกรรม

           การจัดการและธุรกิจ  ทรัพยากรมนุษย์และ  และการจัดการเพื่อความยั่งยืน

           อิเล็กทรอนิกส ์  องค์การแห่งการเรียนรู้

 -  เลือก   2   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์ 

 32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ

   การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  และการค้าปลีก  การบริหารค่าตอบแทน

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ห
ลักสูตรบริห

ารธุรกิจบัณ
ฑิ

ต (การจัดการ) (30234)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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 กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ

 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

   ผู้ประกอบการ

 กลุ่มวิชาการเงิน

 32332 การจัดการความเสี่ยงและ 32340 การเงินส่วนบุคคล

   หลักการประกันภัย  และการภาษีอากร

 กลุ่มวิชาการตลาด

 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

ห
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการเงิน  รหัส 30274

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. 
Bachelor of Business Administration B.B.A.

 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

รหัส 30

วิชาเอกการเงิน  

รหัส 30274

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 137-144

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 184-185

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 193-194

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

 ในการประกอบอาชีพ หรือการด�ารงชีวิต หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 

 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

 มสธ.31 ในหน้า 478 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร  

 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 ในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

 การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 

 บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

 การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  

 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 

 ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการเงิน (30274)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

รหัส 30

วิชาเอกการเงิน  

รหัส 30274

(ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 137-144

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 184-185

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 193-194

6.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

   ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือ   

    เทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    

    วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 หรือ

7. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

    หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ 

 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

8. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

    หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการเงิน  รหัส 30274
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเทำ่	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 23 ชุดวิชา (138 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา 

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  เลือกเรียนตามกลุ่มเนื้อหากลุ่มละ   1   ชุดวิชา ดังนี้

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   6   ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจและ

   การบัญชีเพื่อการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ  เพื่อการตัดสินใจ

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 วิชาเฉพาะด้าน   11   ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ 32340 การเงินส่วนบุคคลและ 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน(1)

 32303 การจัดการการเงิน  การภาษีอากร 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32344 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน  หลักทรัพย์

   และการศึกษาความเป็นไปได ้ 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน 32490 การวิเคราะห์ตราสาร

   ของโครงการ  และการควบคุมทางการเงิน  ทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ

 32332 การจัดการความเสี่ยงและ 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 

   หลักการประกันภัย    

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการเงิน (30274)

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

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำ	ปวส.	หรอืเทยีบเท่ำในประเภทวชิำพณชิยกรรม/บรหิำรธรุกจิ	สำขำวชิำกำรบญัช	ีกำรตลำด	กำรเงนิ 

	 และกำรธนำคำร	กำรจดักำรทรพัยำกรมนษุย์	กำรจดักำรทัว่ไป	หรอือนปุรญิญำหรอืเทยีบเท่ำในสำขำวิชำบริหำรธรุกจิ	 

	 หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์	วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร	และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   เพื่อการตัดสินใจ
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 วิชาเฉพาะด้าน   10   ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 32303 การจัดการการเงิน 32340 การเงินส่วนบุคคล และ 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน  การภาษีอากร 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน(1)

   และการศึกษาความเป็นไปได้ 32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

   ของโครงการ 32454 การวิจัยทางธุรกิจ  หลักทรัพย์

 32332 การจัดการความเสี่ยงและ  การวางแผน และ 32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

   หลักการประกันภัย  การควบคุมทางการเงิน  และการจัดการสินเชื่อ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรือเทียบเทำ่	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเทำ่ประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจท่ีไม่ใช ่

	 สำขำวิชำกำรบัญชี	กำรตลำด	กำรเงินและกำรธนำคำร	กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์	กำรจัดกำรทั่วไป

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการเงิน (30274)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจและ 

   เพื่อการจัดการ    การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

       เพื่อการตัดสินใจ

 วิชาเฉพาะด้าน   10  ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 32303 การจัดการการเงิน 32340 การเงินส่วนบุคคลและ 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน(1) 

 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน  การภาษีอากร 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

   และการศึกษาความเป็นไปได ้ 32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน  หลักทรัพย์

   ของโครงการ 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน 32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

 32332 การจัดการความเสี่ยงและ  และการควบคุมทางการเงิน  และการจัดการสินเชื่อ

   หลักการประกันภัย 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

 

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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4.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรือเทียบเทำ่ที่ไม่ใชป่ระเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเทำ่ 

 ที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ	 หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์	 วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร	 และวิชำเอก 

	 เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   6   ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจและ

   การบัญชีเพื่อการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ  เพื่อการตัดสินใจ

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 วิชาเฉพาะด้าน   11   ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ 32340 การเงินส่วนบุคคลและ 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

 32303 การจัดการการเงิน  การภาษีอากร 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน(1)

 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32344 ตลาดการเงิน และ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

   และการศึกษาความเป็นไปได ้  สถาบันการเงิน  หลักทรัพย์

   ของโครงการ 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน 32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

 32332 การจัดการความเสี่ยงและ  และการควบคุมทางการเงิน  และการจัดการสินเชื่อ

   หลักการประกันภัย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการเงิน (30274)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

5.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ	หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์	 วิชำเอกกำรเงินและ 

	 กำรธนำคำร	และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ	

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจและ

   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   เพื่อการตัดสินใจ

 วิชาเฉพาะด้าน   11   ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ 32340 การเงินส่วนบุคคลและ  32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

 32303 การจัดการการเงิน  การภาษีอากร 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน(1)

 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32344 ตลาดการเงิน และ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

   และการศึกษาความเป็นไปได้  สถาบันการเงิน  หลักทรัพย์

   ของโครงการ 32454 การวิจัยทางธุรกิจ 32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

 32332 การจัดการความเสี่ยงและ  การวางแผน และ  และการจัดการสินเชื่อ

   หลักการประกันภัย  การควบคุมทางการเงิน

  

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

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

 

6.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใชส่ำขำวิชำบริหำรธุรกิจ	หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์	 วิชำเอกกำรเงิน 

	 และกำรธนำคำร	และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 ชุดวิชา (114 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   6   ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจและ

   การบัญชีเพื่อการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ  เพื่อการตัดสินใจ

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการเงิน (30274)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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 วิชาเฉพาะด้าน   11   ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ 32340 การเงินส่วนบุคคลและ 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

 32303 การจัดการการเงิน  การภาษีอากร 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน(1)

 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32344 ตลาดการเงิน และ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

   และการศึกษาความเป็นไปได้  สถาบันการเงิน  หลักทรัพย์

   ของโครงการ 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน 32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

 32332 การจัดการความเสี่ยงและ  และการควบคุมทางการเงิน  และการจัดการสินเชื่อ

   หลักการประกันภัย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

 

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิช
าเ

อก
กา

รเ
งิน

 (
30

27
4)

สา
ขา

วิช
าว

ิทย
าก

าร
จัด

กา
ร 

(3
0)



145ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการตลาด  รหัส 30284  

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. 
Bachelor of Business Administration B.B.A.

 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

รหัส 30

วิชาเอกการตลาด  

รหัส 30284

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 147-153

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 185-186

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 194-195

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

 ในการประกอบอาชีพ หรือการด�ารงชีวิต หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า  

 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

 มสธ.31 ในหน้า 478 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร  

 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 ในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

 การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 

 บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน 

 และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ 

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 ที่ไม่ใช่ในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา 

 หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา 

 เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอก 

 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการตลาด (30284)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

รหัส 30

วิชาเอกการตลาด  

รหัส 30284

(ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 147-153

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 185-186

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 194-195

6.  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ 

 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

7. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ 

 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการตลาด  รหัส 30284  
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเทำ่	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  เลือกเรียนตามกลุ่มเนื้อหากลุ่มละ   1   ชุดวิชา ดังนี้

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 10131 สังคมมนุษย์  10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   6   ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ  

   การบัญชีเพื่อการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ  เพื่อการตัดสินใจ

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 วิชาเฉพาะด้าน   10   ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   9   ชุดวิชา

 32302 การจัดการการตลาด 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 32473 การจัดการช่องทางการตลาด

 32316 การจัดการการขายและ  และการวิจัยการตลาด และ  และห่วงโซ่อุปทาน

   ศิลปะการขาย  การศึกษาความเป็นไปได้ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด 

 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรม 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32489 การตลาดร่วมสมัย

   ผู้บริโภค 32435 ประสบการณ์วิชาชีพ  และการตลาดดิจิทัล

     การตลาด(1)

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการตลาด (30284)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 32449 การสร้างธุรกิจและ 32476 การตลาดสถาบันและ

   และการค้าปลีก  การเป็นผู้ประกอบการ  การตลาดบริการ

 32414  การตลาดสินค้าเกษตรกับ 32475 การตลาดระหว่างประเทศ

   เศรษฐกิจของไทย  และการตลาดโลก

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

  

2.	 ส�ำเรจ็กำรศึกษำ	ปวส.	หรอืเทยีบเท่ำ	ในประเภทวชิำพณชิยกรรม/บรหิำรธรุกจิ	สำขำวชิำกำรบญัชี	กำรตลำด	กำรเงนิ 

	 และกำรธนำคำร	กำรจดักำรทรพัยำกรมนษุย์	กำรจดักำรทัว่ไป	หรอือนปุรญิญำหรอืเทยีบเท่ำในสำขำวชิำบรหิำรธรุกจิ	 

	 หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร	์วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร	และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3  ชุดวิชา  (18 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ  10  ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   เพื่อการตัดสินใจ

 วิชาเฉพาะด้าน   9   ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

 32302 การจัดการการตลาด 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 32473 การจัดการช่องทางการตลาด

 32316 การจัดการการขายและ  และการวิจัยการตลาด และ  และห่วงโซ่อุปทาน

   ศิลปะการขาย  การศึกษาความเป็นไปได้ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรม 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32489 การตลาดร่วมสมัย

   ผู้บริโภค 32435 ประสบการณ์วิชาชีพ  และการตลาดดิจิทัล

     การตลาด(1)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

  

3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรือเทียบเทำ่ท่ีไม่ใชป่ระเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเทำ่ 

 ที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ	 หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์	 วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร	 และวิชำเอก 

	 เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการตลาด (30284)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   6   ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

   การบัญชีเพื่อการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ  เพื่อการตัดสินใจ

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 วิชาเฉพาะด้าน   10   ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   9   ชุดวิชา

 32302 การจัดการการตลาด 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 32473 การจัดการช่องทางการตลาด

 32316 การจัดการการขายและ  และการวิจัยการตลาด และ  และห่วงโซ่อุปทาน

   ศิลปะการขาย  การศึกษาความเป็นไปได้ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรม 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32489 การตลาดร่วมสมัย

   ผู้บริโภค 32435 ประสบการณ์วิชาชีพ  และการตลาดดิจิทัล

     การตลาด(1)

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32476 การตลาดสถาบันและ

   และการค้าปลีก  ผู้ประกอบการ  การตลาดบริการ

 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับ 32475 การตลาดระหว่างประเทศ 

   เศรษฐกิจของไทย  และการตลาดโลก

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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4.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ	หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์	 วิชำเอกกำรเงิน 

	 และกำรธนำคำร	และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจและ

   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   เพื่อการตัดสินใจ

 วิชาเฉพาะด้าน   9   ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

 32302 การจัดการการตลาด 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 32473 การจัดการช่องทางการตลาด

 32316 การจัดการการขายและ  และการวิจัยการตลาด และ  และห่วงโซ่อุปทาน

   ศิลปะการขาย  การศึกษาความเป็นไปได้ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรม 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32489 การตลาดร่วมสมัย

   ผู้บริโภค 32435 ประสบการณ์วิชาชีพ  และการตลาดดิจิทัล

     การตลาด(1)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการตลาด (30284)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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5.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งท่ีไม่ใชส่ำขำวิชำบริหำรธุรกิจ	หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์	 วิชำเอกกำรเงิน 

	 และกำรธนำคำร	และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   6   ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

   การบัญชีเพื่อการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ  เพื่อการตัดสินใจ

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 วิชาเฉพาะด้าน   10   ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   9   ชุดวิชา

 32302 การจัดการการตลาด 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 32473 การจัดการช่องทางการตลาด

 32316 การจัดการการขายและ  และการวิจัยการตลาด และ  และห่วงโซ่อุปทาน

   ศิลปะการขาย  การศึกษาความเป็นไปได้ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรม 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32489 การตลาดร่วมสมัย

   ผู้บริโภค 32435 ประสบการณ์วิชาชีพ  และการตลาดดิจิทัล

     การตลาด(1) 

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 32449 การสร้างธุรกิจและ 32476 การตลาดสถาบันและ

   และการค้าปลีก  การเป็นผู้ประกอบการ  การตลาดบริการ

 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับ 32475 การตลาดระหว่างประเทศ 

   เศรษฐกิจของไทย  และการตลาดโลก

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

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

  

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการตลาด (30284)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว  รหัส 30264  

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. 
Bachelor of Business Administration B.B.A.

 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

รหัส 30 

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว  

รหัส 30264

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 156-165

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 186-187

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 196-197

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

 ในการประกอบอาชีพ หรือการด�ารงชีวิต หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 

  25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

 มสธ.31 ในหน้า 478 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร  

 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

 เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภท 

 วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  

 การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า

 ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงิน 

 และการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชา 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

 การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงิน 

  และการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

รหัส 30 

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว  

รหัส 30264

(ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 156-165

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 186-187

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 196-197

6.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการ 

 โรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) หรือ

7. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

 ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือ 

 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ

8.  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น

 ที่ไม่ใชส่าขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงิน 

 และการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว (30264)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว  รหัส 30264  
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา (144 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา 

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  เลือกเรียนตามกลุ่มเนื้อหากลุ่มละ   1   ชุดวิชา ดังนี้

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 10131 สังคมมนุษย์  10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   6   ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

   การบัญชีเพื่อการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ  เพื่อการตัดสินใจ

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 วิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   6   ชุดวิชา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ  32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ

   ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยวและการโรงแรม   มัคคุเทศก์และการจัดการ

   ท่องเที่ยว 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ  ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว(1)

 32336 การจัดการทรัพยากร  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32495 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

   การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน    การท่องเที่ยว(2)

 
หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและการจัดการธุรกิจที่ 

  เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 -  เลือก   6   ชุดวิชาจาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้
 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
 32478 การจัดการธุรกิจการจัด 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
   ประชุม นิทรรศการ และ  และการท่องเที่ยวอาเซียน(1)  โรงแรมขนาดย่อมและ 
   การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์  การจัดการที่พักทางเลือก
 32479 การจัดการโรงแรมและ   และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
   กลยุทธ์การจัดการโรงแรม  ท่องเที่ยว(1)  โรงแรมและภัตตาคาร
    32486  การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
     ภัตตาคารระหว่างประเทศ
 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อ 11303 ภาษาอังกฤษส�าหรับ
 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ  การท่องเที่ยว  พนักงานโรงแรม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ	 หรือประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

	 ท่องเท่ียว	 สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว	 กำรโรงแรมและกำรบริกำร	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำใน 

	 สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ	ธุรกิจบริกำร	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ		หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์		วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ	

						วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร	หรือสำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

หมายเหตุ (1) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ขอแนะน�าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐานของ 

  มัคคุเทศก์และการท่องเท่ียวอาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

  โดยนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว (30264)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา   

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   6   ชุดวิชา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ 32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ

   ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยวและการโรงแรม  มัคคุเทศก์และการจัดการ

   ท่องเที่ยว 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ  ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว(1)

 32336 การจัดการทรัพยากร  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32495 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน    การจัดการการท่องเที่ยว(2)

 -  เลือก  6   ชุดวิชาจาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 32478 การจัดการธุรกิจการจัด 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

   ประชุม นิทรรศการ และ  และการท่องเที่ยวอาเซียน(3)  โรงแรมขนาดย่อมและ  

   การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์  การจัดการที่พักทางเลือก

 32479 การจัดการโรงแรมและ  และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

   กลยุทธ์การจัดการโรงแรม  ท่องเที่ยว(3)  โรงแรมและภัตตาคาร

    32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

     ภัตตาคารระหว่างประเทศ

 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อ 11303 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน

 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ  การท่องเที่ยว  โรงแรม

 

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและการจัดการธุรกิจที่ 

  เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 (2) ชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ขอแนะน�าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐานของ   

  มัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  โดยนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

  

3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ	หรือประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

	 ท่องเที่ยว	สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว	กำรโรงแรมและกำรบริกำร	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช ่ 

	 สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ	ธุรกิจบริกำร	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์	วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

 วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร		หรือสำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   6   ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

   การบัญชีเพื่อการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ  เพื่อการตัดสินใจ

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว (30264)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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 วิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   6   ชุดวิชา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ 32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ

   ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยวและการโรงแรม  มัคคุเทศก์และการจัดการ

   ท่องเที่ยว 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ  ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว(1)

 32336 การจัดการทรัพยากร  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32495 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน    การจัดการการท่องเที่ยว(2)

 -  เลือก   6   ชุดวิชาจาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 32478 การจัดการธุรกิจการจัด 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

   ประชุม นิทรรศการ และ  และการท่องเที่ยวอาเซียน(3)  โรงแรมขนาดย่อมและ  

   การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์  การจัดการที่พักทางเลือก

 32479 การจัดการโรงแรมและ  และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

   กลยุทธ์การจัดการโรงแรม  ท่องเที่ยว(3)  โรงแรมและภัตตาคาร

    32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

     ภัตตาคารระหว่างประเทศ

 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อ 11303 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน

 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ  การท่องเที่ยว  โรงแรม

 

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและการจัดการธุรกิจที่ 

  เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 (2) ชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ขอแนะน�าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของ   

  มัคคุเทศก์และการท่องเท่ียวอาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

  โดยนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

  

4.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตร	2	ปี	ของโรงเรียนกำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ	(I-TIM)

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 30211 องค์การและการจัดการ และ  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   การจัดการทรัพยากรมนุษย์  เพื่อการตัดสินใจ

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว (30264)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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 วิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   6   ชุดวิชา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ 32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ

   ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยวและการโรงแรม  มัคคุเทศก์และการจัดการ

   ท่องเที่ยว 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ  ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว(1)

 32336 การจัดการทรัพยากร  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32495 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน    การจัดการการท่องเที่ยว (2) 

-  เลือก   6   ชุดวิชาจาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 32478 การจัดการธุรกิจการจัด 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

   ประชุม นิทรรศการ และ  และการท่องเที่ยวอาเซียน(3)  โรงแรมขนาดย่อมและ  

   การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์  การจัดการที่พักทางเลือก

 32479 การจัดการโรงแรมและ  และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

   กลยุทธ์การจัดการโรงแรม  ท่องเที่ยว(3)  โรงแรมและภัตตาคาร

    32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

     ภัตตาคารระหว่างประเทศ

 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อ 11303 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน

 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ  การท่องเที่ยว  โรงแรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและการจัดการธุรกิจที่ 

  เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 (2) ชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ขอแนะน�าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของ   

  มัคคุเทศก์และการท่องเท่ียวอาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

  โดยนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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5.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ	 ธุรกิจบริกำร	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	หรือสำขำวิชำ 

	 เศรษฐศำสตร์	 วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ	 วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร	หรือสำขำวิชำกำรโรงแรมและ 

	 กำรท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   6   ชุดวิชา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ 32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ

   ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยวและการโรงแรม  มัคคุเทศก์และการจัดการ

   ท่องเที่ยว 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ  ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว(1)

 32336 การจัดการทรัพยากร  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32495 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน    การจัดการการท่องเที่ยว(2)

 -  เลือก   6   ชุดวิชาจาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 32478 การจัดการธุรกิจการจัด 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

   ประชุม นิทรรศการ และ  และการท่องเที่ยวอาเซียน(3)  โรงแรมขนาดย่อมและ  

   การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์  การจัดการที่พักทางเลือก

 32479 การจัดการโรงแรมและ  และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

   กลยุทธ์การจัดการโรงแรม  ท่องเที่ยว(3)  โรงแรมและภัตตาคาร

    32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

     ภัตตาคารระหว่างประเทศ

 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อ 11303 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน

 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ  การท่องเที่ยว  โรงแรม

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและการจัดการธุรกิจที่ 

  เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 (2) ชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ขอแนะน�าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของ   

  มัคคุเทศก์และการท่องเท่ียวอาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

  โดยนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว (30264)

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

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

  

6.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ	 ธุรกิจบริกำร	 

	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์	วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ	วิชำเอกกำรเงินและกำรธนำคำร	หรือ 

	 สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   6   ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

   การบัญชีเพื่อการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ  เพื่อการตัดสินใจ

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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 วิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   6   ชุดวิชา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ 32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ

   ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยวและการโรงแรม  มัคคุเทศก์และการจัดการ

   ท่องเที่ยว 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ  ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว(1)

 32336 การจัดการทรัพยากร  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32495 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน    การจัดการการท่องเที่ยว(2)

 -  เลือก   6   ชุดวิชาจาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 32478 การจัดการธุรกิจการจัด 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

   ประชุม นิทรรศการ และ  และการท่องเที่ยวอาเซียน(3)  โรงแรมขนาดย่อมและ  

   การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์  การจัดการที่พักทางเลือก

 32479 การจัดการโรงแรมและ  และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

   กลยุทธ์การจัดการโรงแรม  ท่องเที่ยว(3)  โรงแรมและภัตตาคาร

    32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

     ภัตตาคารระหว่างประเทศ

 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อ 11303 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน

 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ  การท่องเที่ยว  โรงแรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

 

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและการจัดการธุรกิจที่ 

  เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 (2) ชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ขอแนะน�าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของ   

  มัคคุเทศก์และการท่องเท่ียวอาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

  โดยนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว (30264)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รหัส 30364

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. 
Bachelor of Public Administration B.P.A.

 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

รหัส 30

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รหัส 30364

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 168-171

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 188

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 197-198

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

 ในการประกอบอาชีพ หรือการด�ารงชีวิต หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 

 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม  

 มสธ.31 ในหน้า 478 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร  

 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  

 การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและ 

 การธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

 ท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้า 

 ต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม  

 ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์ 

 และสิ่งพิมพ์ หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชา 

 อื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  สังคมศาสตร์  

  (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ 

  และการบัญชี หรือ
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

รหัส 30

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รหัส 30364

(ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 168-171

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 188

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 197-198

6. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด  

    การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือประเภท 

 วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  

 การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ 

 การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถาน- 

 พยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์  

 หรือ

7. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชา  

  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และ 

 รัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ห
ลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ

ฑ
ิต (30364)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รหัส 30364  
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  เลือก   2   ชุดวิชา โดยเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา ดังนี้

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 33303 นโยบายสาธารณะและ 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ(1)

 33201 การบริหารราชการไทย  การวางแผน 33402 เทคนิคและเครื่องมือ

 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง 33304  การวิจัยทาง  การจัดการภาครัฐ

   สาธารณะ  รัฐประศาสนศาสตร์ 33421 การบริหารท้องถิ่น

 33208 แนวคิดและทฤษฎีทาง 33309 การจัดการองค์การและ 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

   รัฐประศาสนศาสตร์  พฤติกรรมองค์การ 33449 การบริหารการบริการสาธารณะ

 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการ 33311 การบริหารโครงการ  และเครือข่าย

   การบริหารราชการไทย

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

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำประกำศนยีบตัรวชิำชพีชัน้สงู		(ปวส.)		หรอืเทยีบเท่ำทีไ่ม่ใช่ประเภทวชิำพณชิยกรรม/บรหิำรธรุกจิ

	 สำขำวชิำกำรบัญช	ี	กำรตลำด		กำรเลขำนกุำร		คอมพวิเตอร์ธรุกจิ		กำรเงนิและกำรธนำคำร		กำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์ 

	 กำรจัดกำรทั่วไป	หรือประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว	สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว	กำรโรงแรมและ 

	 กำรบริกำร	 	หรือประเภทวิชำธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ	 	 กำรจัดกำรงำนบุคคล	 	 ธุรกิจประกันภัย	 	 ธุรกิจโรงแรม	 

	 ธุรกิจสถำนพยำบำล		กำรประชำสัมพันธ์		และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์		หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ	หรือ 

 สงูกว่ำในสำขำวิชำอืน่ๆ	ทีไ่ม่ใช่สำขำวชิำรัฐศำสตร์	รฐัประศำสนศำสตร์	สงัคมศำสตร์	(รฐัศำสตร์และรฐัประศำสนศำสตร์)	 

	 บริหำรธุรกิจ	พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ห
ลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ

ฑ
ิต (30364)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 33303 นโยบายสาธารณะและ 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ(1)

 33201 การบริหารราชการไทย  การวางแผน 33402 เทคนิคและเครื่องมือ

 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง 33304  การวิจัยทาง  การจัดการภาครัฐ

   สาธารณะ  รัฐประศาสนศาสตร์ 33421 การบริหารท้องถิ่น

 33208 แนวคิดและทฤษฎีทาง 33309 การจัดการองค์การและ 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

   รัฐประศาสนศาสตร์  พฤติกรรมองค์การ 33449 การบริหารการบริการสาธารณะ

 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการ 33311 การบริหารโครงการ  และเครือข่าย

   การบริหารราชการไทย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

3.	 ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ	สำขำวิชำกำรบัญชี		

	 กำรตลำด	กำรเลขำนุกำร	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	กำรเงินและกำรธนำคำร	กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์	กำรจัดกำรทั่วไป	

	 หรือประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว	 สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว	 กำรโรงแรมและกำรบริกำร	หรือ 

	 ประเภทวิชำธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ	กำรจัดกำรงำนบุคคล	ธุรกิจประกันภัย	ธุรกิจโรงแรม	ธุรกิจสถำนพยำบำล				 

	 ประชำสัมพันธ์	 และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์	 หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ	 หรือสูงกว่ำในสำขำวิชำ 

	 รัฐศำสตร์	 รัฐประศำสนศำสตร	์สังคมศำสตร์	 (รัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์)	บริหำรธุรกิจ	พำณิชยศำสตร์ 

	 และกำรบัญชี

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ 33304  การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

 33201 การบริหารราชการไทย  การบริหารราชการไทย 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ(1)

 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง 33303 นโยบายสาธารณะและ 33402 เทคนิคและเครื่องมือ

   สาธารณะ  การวางแผน  การจัดการภาครัฐ

 33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  33442 การจดัการเชงิกลยทุธ์ในภาครฐั

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ห
ลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ

ฑ
ิต (30364)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต  รหัส 30424  

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
บัญชีบัณฑิต บช.บ.
Bachelor of Accountancy B.Acc.

 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  

รหัส 30

บัญชีบัณฑิต

รหัส 30424

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 174-181

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 189-190

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 198-200

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

 ในการประกอบอาชีพ หรือการด�ารงชีวิต หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า  

 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

 มสธ.31 ในหน้า 478 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาใด

 สาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ และทางการ 

 บัญชี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส�านักงาน  

 ก.พ. รับรอง หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขา

 พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่

 กระทรวงศึกษาธิการหรือส�านักงาน ก.พ. รับรอง หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขา

 การบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือ 

 ส�านักงาน ก.พ. รับรอง หรือ

6. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาใด 

 สาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ และทางการ 

 บัญชี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส�านักงาน  

 ก.พ. รับรอง หรือ

7. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใด 

 สาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ และทาง 

 การบัญชี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  

รหัส 30

บัญชีบัณฑิต  

รหัส 30424

(ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 174-181

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 189-190

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 198-200

8.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบัน  

  การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือส�านักงาน ก.พ. รับรอง

     หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา  

     ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ในสาขาใดสาขาหนึ่งทางพาณิชยกรรม

     หรือบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี หรือ

9.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบัน  

  การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือส�านักงาน ก.พ. รับรอง

     หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา

     ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาการบัญชี 

     

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ห
ลักสูตรบัญ

ชีบัณ
ฑ

ิต (30424)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

บัญชีบัณฑิต  รหัส 30424
1.	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำ	ม.3	หรอืเทยีบเท่ำ	หรอื	ม.6	หรอืเทียบเท่ำ	หรอื	ปวท.	ในสำขำใดสำขำหน่ึงทีไ่ม่ใช่ทำงพำณชิยกรรม 

	 หรือบริหำรธุรกิจ	 และทำงกำรบัญชี	หรือ	ปวส.	 ในสำขำใดสำขำหนึ่งที่ไม่ใช่ทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ 

	 และทำงกำรบัญชี	 หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำใดสำขำหนึ่งที่ไม่ใช่ทำงพำณิชยกรรมหรือ 

	 บริหำรธุรกิจ	และทำงกำรบัญชี

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18–22 ชุดวิชา (108-132 หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 1)	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   2   ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10151 ไทยศึกษา

 -  และเลือก   3   ชุดวิชา โดยเลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ กลุ่มละ 1 ชุดวิชา

 กลุ่มวิชาภาษา

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 2)	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ในสำขำศิลปหัตถกรรม

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
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 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

	 3)	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำ	ปวท.	ในสำขำอืน่ๆ	ทีไ่ม่ใช่ทำงพำณชิยกรรมหรอืบรหิำรธรุกจิ	ทำงกำรบญัชี	และทำงศลิปหตัถกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

	 4)	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ในสำขำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว	และศิลปกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 5)	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ในสำขำใดสำขำหนึ่งที่ไม่ใช่ทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ	และทำงกำรบัญชี

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

	 6)	ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำใดสำขำหนึ่งที่ไม่ใช่ทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำร 

	 	 ธุรกิจ	และทำงกำรบัญชี

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ 32209 การบัญชีขั้นต้นและ 32339 การจัดการการเงิน การตลาด

 30206 กฎหมายธุรกิจและ  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ  และการด�าเนินงาน(1)

   การภาษีอากร(1)  ระบบสารสนเทศ(1) 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ 32210 องค์การและการจัดการ

   เชิงปริมาณ  และการจัดการเชิงกลยุทธ์(1)

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่ประกอบด้วย 2 รายวิชา แต่ละรายวิชามีค่า 3 หน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2552  

  เรื่องหลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชีและข้อก�าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของ 

  ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549 ดูรายละเอียด ที่หน้า 181

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ห
ลักสูตรบัญ

ชีบัณ
ฑ

ิต (30424)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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 วิชาเฉพาะด้าน   9   ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   7   ชุดวิชา

 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 32311 การบัญชีต้นทุนและ 32447 การบัญชีภาษีอากรและ

   และระบบสารสนเทศ  การบัญชีเพื่อการจัดการ(1)  การวางแผนภาษีอากร(1)

   ทางการบัญชี(1) 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน  การบัญชีขั้นสูง 2(1)  และสัมมนาการบัญชี

   การเงินและการวิเคราะห์ 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ  เพื่อการจัดการ(1)(2)

   งบการเงิน(1)  ภายในและการควบคุมภายใน(1)

 -  เลือก   2   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444 การสอบบัญชีและ 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

   ทางการบัญชีและการสอบบัญชี  การตรวจสอบภายในขั้นสูง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่ประกอบด้วย 2 รายวิชา แต่ละรายวิชามีค่า 3 หน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2552  

  เรื่องหลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชีและข้อก�าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของ 

  ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549 ดูรายละเอียด ที่หน้า 181

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	หรือ	ปวส.	หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำใดสำขำหนึ่งทำงพำณิชยกรรม	

	 หรือบริหำรธุรกิจที่ไม่ใช่ทำงกำรบัญชี	

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14–17 ชุดวิชา (84-102 หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

	 1)	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ในสำขำใดสำขำหนึ่งทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจที่ไม่ใช่ทำงกำรบัญชี

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  3 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

	 2)	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ในสำขำใดสำขำหนึ่งทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจที่ไม่ใช่ทำงกำรบัญชี

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  3 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 3)	ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำใดสำขำหนึ่งทำงพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ 

  ที่ไม่ใช่ทำงกำรบัญชี

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 32209 การบัญชีขั้นต้นและหลัก 32210 องค์การและการจัดการ

   การภาษีอากร(1)  เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ(1) และการจัดการเชิงกลยุทธ์(1)

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่ประกอบด้วย 2 รายวิชา แต่ละรายวิชามีค่า 3 หน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2552  

  เรื่องหลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชีและข้อก�าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของ 

  ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549 ดูรายละเอียด ที่หน้า 181

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ห
ลักสูตรบัญ

ชีบัณ
ฑ

ิต (30424)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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 วิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   7   ชุดวิชา

 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 32311 การบัญชีต้นทุนและ 32447 การบัญชีภาษีอากรและ

   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี(1)  การบัญชีเพื่อการจัดการ(1)  การวางแผนภาษีอากร(1)

 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

   การเงินและการวิเคราะห ์  การบัญชีขั้นสูง 2(1)  และสัมมนาการบัญชี

   งบการเงิน(1) 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ  เพื่อการจัดการ(1)(2)

     ภายในและการควบคุมภายใน(1)

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444 การสอบบัญชีและ 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

   ทางการบัญชีและการสอบบัญชี  การตรวจสอบภายในขั้นสูง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่ประกอบด้วย 2 รายวิชา แต่ละรายวิชามีค่า 3 หน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2552  

  เรื่องหลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชีและข้อก�าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของ 

  ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549 ดูรายละเอียด ที่หน้า 181

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	หรือ	ปวส.	หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำทำงกำรบัญชี

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13–16 ชุดวิชา (78-96 หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 1)	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ในสำขำทำงกำรบัญชี

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 - บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

	 2)	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ในสำขำทำงกำรบัญชี

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 3)	ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำทำงกำรบัญชี

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 32209 การบัญชีขั้นต้นและ 32210 องค์การและการจัดการ

   การภาษีอากร(1)  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ  และการจัดการเชิงกลยุทธ์(1)

     ระบบสารสนเทศ(1)

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่ประกอบด้วย 2 รายวิชา แต่ละรายวิชามีค่า 3 หน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2552  

  เรื่องหลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชีและข้อก�าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของ 

  ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549 ดูรายละเอียด ที่หน้า 181

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ห
ลักสูตรบัญ

ชีบัณ
ฑ

ิต (30424)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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 วิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   7   ชุดวิชา

 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 32311 การบัญชีต้นทุนและ 32447 การบัญชีภาษีอากรและ

   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี(1)  การบัญชีเพื่อการจัดการ(1)  การวางแผนภาษีอากร(1)

 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

   การเงินและการวิเคราะห ์  การบัญชีขั้นสูง 2(1)  และสัมมนาการบัญชี 

   งบการเงิน(1) 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ  เพื่อการจัดการ(1)(2)

     ภายในและการควบคุมภายใน(1)

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444 การสอบบัญชีและ 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

   ทางการบัญชีและการสอบบัญชี  การตรวจสอบภายในขั้นสูง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

  

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่ประกอบด้วย 2 รายวิชา แต่ละรายวิชามีค่า 3 หน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2552  

  เรื่องหลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชีและข้อก�าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของ 

  ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549 ดูรายละเอียด ที่หน้า 181

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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รายละเอียดชุดวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่ประกอบด้วย 2 รายวิชา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้ผลิตชุดวิชาที่ประกอบด้วย  2  รายวิชา  แต่ละรายวิชามีค่า  3  หน่วยกิต  เพื่อให้สอดคล้องกับ

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2552 เรื่องหลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชี และข้อก�าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี  

เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549  ดังนี้

 1) ชุดวิชา 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร  ประกอบด้วย  2  รายวิชา

  (1) 30206-1 กฎหมายธุรกิจ (2) 30206-2 การภาษีอากร

 2) ชุดวิชา 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ประกอบด้วย  2  รายวิชา

  (1) 32207-1 การบัญชีขั้นกลาง 1 (2) 32207-2 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 3) ชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน  ประกอบด้วย  2  รายวิชา

  (1) 32208-1 การบัญชีขั้นกลาง 2 (2) 32208-2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

 4) ชุดวิชา 32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  ประกอบด้วย  2  รายวิชา

  (1) 32209-1 การบัญชีขั้นต้น (2) 32209-2 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

 5) ชุดวิชา 32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์  ประกอบด้วย  2  รายวิชา

  (1) 32210-1 องค์การและการจัดการ (2) 32210-2 การจัดการเชิงกลยุทธ์

 6) ชุดวิชา 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ  ประกอบด้วย  2  รายวิชา

  (1) 32311-1 การบัญชีต้นทุน (2) 32311-2 การบัญชีเพื่อการจัดการ

 7) ชุดวิชา 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2  ประกอบด้วย  2  รายวิชา

  (1) 32314-1 การบัญชีขั้นสูง 1 (2) 32314-2 การบัญชีขั้นสูง 2

 8) ชุดวิชา 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  ประกอบด้วย  2  รายวิชา

  (1) 32324-1 การสอบบัญช ี (2) 32324-2 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

 9) ชุดวิชา 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการด�าเนินงาน  ประกอบด้วย  2  รายวิชา

  (1) 32339-1 การจัดการการเงิน (2) 32339-2 การจัดการการตลาด และการด�าเนินงาน

 10) ชุดวิชา 32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร  ประกอบด้วย  2  รายวิชา

  (1) 32447-1 การบัญชีภาษีอากร (2) 32447-2 การวางแผนภาษีอากร

 11) ชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ  ประกอบด้วย  2  รายวิชา

  (1) 32483-1 สัมมนาการบัญชีการเงิน (2) 32483-2 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
ห
ลักสูตรบัญ

ชีบัณ
ฑ

ิต (30424)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30142 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างส�ารวจ วิศวกรรม 

 การทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้าง  

 และมีประสบการณ์การท�างานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชา 

 การออกแบบตกแต่งภายใน หรอืปรญิญาตรช่ีางชลประทานบณัฑติ หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 

 (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล) หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน   

 ภูมิสถาปัตยกรรม)

10151 ไทยศึกษา
31306 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง(1)

31307    ทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนงานก่อสร้าง(1)

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมส�ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา

  เทคนิคสถาปัตยกรรม

10151 ไทยศึกษา
31306 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง(1)

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,000 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติผ่านระบบ Online ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตาม 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th หรือที่ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรือที่ฝ่ายทะเบียน 

  นักศึกษา โทร. 0 2504 7222
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183ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) รหัส 30234

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1)  ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 

 บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

1,100 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

4) ส�าเรจ็การศกึษาปริญญาชัน้ใดชัน้หนึง่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

หมายเหตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร  

  ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า ยกเว้นชดุวิชาท่ีสาขาวชิาทีศ่กึษาไม่อนุญาตให้เลอืกเป็นชดุวชิาเลอืกเสรีได้ ดรูายละเอียดชดุวชิาทีไ่ม่อนญุาตให้ 

  เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียนเลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การ 

  ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

  ทัง้นีน้กัศกึษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนไม่ให้มวีนัและคาบเวลาสอบตรงกนั เนือ่งจากมหาวทิยาลัย 

  ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)



184 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) รหัส 30234 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

5) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

 การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1,000 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงิน 

 และการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ 

 สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

4) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ 

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
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185ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

5) ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
32303 การจัดการการเงิน
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

1,000 บาท
1,100 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

6) ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ทีไ่ม่ใช่สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

1,000 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและ 

 การธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ 

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)



186 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

4) ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร  

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

1,000 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

5) ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ทีไ่ม่ใช่สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

1,000 บาท
1,000 บาท

1,200 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว รหัส 30264

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,000 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

 ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร  

 หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
   และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,100 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

โป
รแ

กร
มก

าร
ลง

ทะ
เบ

ียน
เร

ียน
 ภ

าค
ต้น

สา
ขา

วิช
าว

ิทย
าก

าร
จัด

กา
ร 

(3
0)



187ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว รหัส 30264 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 สาขาวิชาการจดัการธรุกจิท่องเทีย่ว การโรงแรมและการบรกิาร หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเท่าทีไ่ม่ใช่สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ 

 ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 

 หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

4) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

5) ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ ธุรกจิบรกิาร คอมพิวเตอร์ธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  

 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และวิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
   และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,000 บาท
1,200 บาท

1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

6) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอ่ืนท่ีไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ  

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และวิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือ 

 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
   และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)



188 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รหัส 30364

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขา 

 วชิาการบญัช ีการตลาด การเลขานกุาร คอมพวิเตอร์ธรุกจิ การเงนิและการธนาคาร การจดัการทรพัยากรมนษุย์ การจดัการ 

 ทัว่ไป หรอืประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว สาขาวชิาการจดัการธรุกจิท่องเทีย่ว การโรงแรมและการบรกิาร หรอืประเภท

 วิชาธรุกจิการค้าระหว่างประเทศ การจดัการงานบคุคล ธุรกจิประกนัภยั ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิสถานพยาบาล การประชาสมัพนัธ์  

 และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์  

 รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

3) ส�าเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณชิยกรรม/บริหารธุรกจิ สาขาวิชาการบัญชี                 

 การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจ 

 การค้าระหว่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล ประชาสัมพันธ์ และธุรกิจ 

 หนงัสอืพมิพ์และสิง่พมิพ์ หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเท่า หรอืสงูกว่าในสาขาวชิารฐัศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สงัคมศาสตร์  

 (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

หมายเหตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร  

  ปรญิญาตรีหรอืเทียบเท่า ยกเว้นชดุวิชาท่ีสาขาวชิาทีศ่กึษาไม่อนุญาตให้เลอืกเป็นชดุวชิาเลอืกเสรีได้ ดรูายละเอียดชดุวชิาทีไ่ม่อนญุาตให้ 

  เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียนเลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การ 

  ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

  ทัง้นีน้กัศกึษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนไม่ให้มวีนัและคาบเวลาสอบตรงกนั เนือ่งจากมหาวทิยาลัย 

  ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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189ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 30424

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
กลุ่มวิชาภาษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,200 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทาง             

 พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

4)  ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ทางการบัญชี

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

5) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาการบัญชี

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)



190 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 30424 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

6) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยี 

 สารสนเทศและการสื่อสาร หรือประเภทวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

7) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และศิลปกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

8) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาการบัญชี

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

9) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ทางการบัญชี

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

10)  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

11)  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่

  สาขาวิชาการบัญชี

10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

12)  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี

10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
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191ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30142 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างส�ารวจ วิศวกรรม 

 การทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้าง  

 และมีประสบการณ์การท�างานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชา 

 การออกแบบตกแต่งภายใน หรอืปรญิญาตรช่ีางชลประทานบณัฑติ หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 

 (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล) หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน   

 ภูมิสถาปัตยกรรม)

10131  สังคมมนุษย์
31412   ทฤษฎีและปฏิบัติการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง(1)

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
31407   เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่
31410   การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน
32330   เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
54130   เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1,100 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมส�ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา 

 เทคนิคสถาปัตยกรรม

10131  สังคมมนุษย์
30205    คณิตศาสตร์และสถิติ
31412    ทฤษฎีและปฏิบัติการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติผ่านระบบ Online ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตาม 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th หรือที่ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรือที่ฝ่ายทะเบียน 

  นักศึกษา โทร. 0 2504 7222

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)



192 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) รหัส 30234

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,000 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 

 บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30210   การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

1,100 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช ่

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

4) ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร  

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

หมายเหตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร  

  ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า ยกเว้นชดุวิชาท่ีสาขาวชิาทีศ่กึษาไม่อนุญาตให้เลอืกเป็นชดุวชิาเลอืกเสรีได้ ดรูายละเอียดชดุวชิาทีไ่ม่อนญุาตให้ 

  เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียนเลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การ 

  ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

  ทัง้นีน้กัศกึษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนไม่ให้มวีนัและคาบเวลาสอบตรงกนั เนือ่งจากมหาวทิยาลัย 

  ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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193ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) รหัส 30234 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

5) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

 การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1,000 บาท
1,300 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการเงิน รหัส 30274

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงิน 

 และการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ 

 สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)



194 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

4) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ 

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย 

5) ส�าเรจ็การศกึษาปริญญาชัน้ใดชัน้หนึง่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร  

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,300 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

6) ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ทีไ่ม่ใช่สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

1,300 บาท
1,200 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

1,100 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

หมายเหตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร  

  ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า ยกเว้นชดุวิชาท่ีสาขาวชิาทีศ่กึษาไม่อนุญาตให้เลอืกเป็นชดุวชิาเลอืกเสรีได้ ดรูายละเอียดชดุวชิาทีไ่ม่อนญุาตให้ 

  เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียนเลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การ 

  ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

  ทัง้นีน้กัศกึษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนไม่ให้มวีนัและคาบเวลาสอบตรงกนั เนือ่งจากมหาวทิยาลัย 

  ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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195ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและ 

 การธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่

     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์ 
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

4) ส�าเรจ็การศกึษาปริญญาชัน้ใดชัน้หนึง่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร  

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
   เพื่อการตัดสินใจ
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

5) ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ทีไ่ม่ใช่สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1,000 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว รหัส 30264

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

1,000 บาท
1,100 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

 ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร  

 หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,100 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 สาขาวชิาการจดัการธรุกจิท่องเทีย่ว การโรงแรมและการบรกิาร หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเท่าทีไ่ม่ใช่สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ  

 ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร  

 หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

4) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,100 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
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วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว รหัส 30264 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

5) ส�าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ ธุรกจิบรกิาร คอมพิวเตอร์ธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  

 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และวิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1,000 บาท
1,200 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

6) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นท่ีไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และวิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือ 

 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

10151 ไทยศึกษา
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รหัส 30364

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขา 

 วชิาการบญัช ีการตลาด การเลขานกุาร คอมพวิเตอร์ธรุกจิ การเงนิและการธนาคาร การจดัการทรพัยากรมนษุย์ การจดัการ 

 ทัว่ไป หรอืประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว สาขาวชิาการจดัการธรุกจิท่องเทีย่ว การโรงแรมและการบรกิาร หรอืประเภท

 วิชาธรุกิจการค้าระหว่างประเทศ การจดัการงานบคุคล ธุรกจิประกนัภยั ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิสถานพยาบาล การประชาสมัพนัธ์  

 และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์  

 รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

10131 สังคมมนุษย์
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รหัส 30364 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

3) ส�าเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณชิยกรรม/บริหารธุรกจิ สาขาวิชาการบัญชี                 

 การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจ 

 การค้าระหว่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล ประชาสัมพันธ์ และธุรกิจ 

 หนงัสอืพมิพ์และสิง่พมิพ์ หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเท่า หรอืสงูกว่าในสาขาวชิารฐัศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สงัคมศาสตร์  

 (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

33201 การบริหารราชการไทย
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 30424

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10151 ไทยศึกษา
และเลือก  1 ชุดวิชา จากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
กลุ่มวิชาภาษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,200 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

1,000 บาท
1,000 บาท
1,300 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 30424 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรมหรือประเภทวิชาอื่นท่ีไม่ใช่ทาง 

 พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,300 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

4) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ทางการบัญชี

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,000 บาท
1,000 บาท

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

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

5) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาการบัญชี

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,000 บาท
1,000 บาท

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

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

6) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยี 

 สารสนเทศและการสื่อสาร หรือประเภทวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ 

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,300 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

7) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และศิลปกรรม

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

1,000 บาท
1,000 บาท
1,300 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 30424 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

8) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาการบัญชี

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

9) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ทางการบัญชี

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

10)  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ

11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

1,300 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

11)  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่

  สาขาวิชาการบัญชี

10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

12)  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี

10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
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5) สาขาวิชานิติศาสตร์  รหัส 40

สาขาวิชานิติศาสตร์  รหัส 40  มุ่งผลิตบัณฑิตทางกฎหมายและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของสังคมในวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย รวมท้ังส่งเสริมการวิจัยค้นคว้า

ทางด้านกฎหมายให้กว้างขวางทันต่อเหตุการณ์และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 

และให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน เช่น บรกิารตอบปัญหากฎหมาย โครงการกฎหมายเพือ่ชาวบ้าน เป็นต้น

สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร เน้น 

การศกึษาวชิากฎหมายในลกัษณะต่างๆ เพือ่น�าไปประกอบอาชพีทางกฎหมาย เช่น ผูพ้พิากษา อยัการ ทนายความ นติกิร 

ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

ส�าหรับหลักสูตรปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชานิติศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40124

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�าชุมชน (ป.ผน.) รหัส 40311

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

ข้าราชการกรมที่ดินเท่านั้น (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้น)

สาขาวิชานิติศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ผลติบณัฑติวชิานติศิาสตร์ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีเ่หมาะสมตามความต้องการของสงัคม

2. พัฒนาบุคลากรที่อยู่ในวงอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที ่

เหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพสังคม

3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่

จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพและหน้าที่การงาน ตลอดจนให้การศึกษาต่อเนื่องในระดับต่างๆ

4. ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมายตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความส�านึกในความยุติธรรม และ 

คุณธรรม

ผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ สามารถประกอบวิชาชีพได้ทุกอาชีพ และยังสามารถเข้ารับ 

ราชการได้ในทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ต�ารวจ นายทหารพระธรรมนูญ 

นิติกร ปลัดอ�าเภอ หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ตั้งส�านักงานทนายความ และสามารถ

ศึกษาต่อในส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) ในระดับสูงขึ้น 

ต่อไปได้ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต  รหัส 40124

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
นิติศาสตรบัณฑิต น.บ.
Bachelor of Laws LL.B

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

รหัส 40

นิติศาสตรบัณฑิต

รหัส 40124

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 203-207

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 212

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 214

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้ 

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

 ในการประกอบอาชีพ หรือการด�ารงชีวิต หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า  

 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

 มสธ.31 ในหน้า 478 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร

 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา    

    หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 

 หรือ 

5. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ 

 เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต  รหัส 40124
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเทำ่	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวท.	ทุกสำขำวิชำ	หรือ	ปวส.	ทุกสำขำวิชำ

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22–24 ชุดวิชา  (132–144 หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 1.1	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   2   ชุดวิชา

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 10151 ไทยศึกษา

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  เลือก   3   ชุดวิชา โดยเลือกเรียนตามกลุ่มเนื้อหากลุ่มละ 1 ชุดวิชา ดังนี้

 กลุ่มวิชาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์

 1.2	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 1.2.1 ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 1.2.2 ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา
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 และเลือก   1   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

	 1.3	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 1.3.1 ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และศิลปกรรม

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 1.3.2 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

  การสื่อสาร

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121  อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล 41231 กฎหมายอาญา 1:

   กฎหมายทั่วไป  นิติกรรม สัญญา  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

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

    41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน  ภาคความผิด

 วิชาเฉพาะด้าน   11   ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   10   ชุดวิชา

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

           มรดก  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน  วิธีพิจารณาความแพ่งและ

 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน  กฎหมายล้มละลาย

           เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  บริษัท 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3:

 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลัก  วิธีพิจารณาความอาญา

           ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย  ทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย(1)

      41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 กลุ่มวิชากฎหมายทางธุรกิจ(2)

 41401 ภาษาอังกฤษส�าหรับ           41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี

   นักกฎหมาย 41452 สถาบันระหว่างประเทศ  ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

 41402  ระบบกฎหมายไทยและ 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 41459 กระบวนการยุติธรรม  

   ต่างประเทศ 41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและ  และระบบศาลไทย  

 41404 กฎหมายแรงงาน  กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน 41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  ทางการค้า

 41421 กฎหมายภาษีอากร 1:

   ภาษีเงินได้

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
 (2) นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย เพ่ือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ หรือผู้พิพากษา ควรเลือกเรียนชุดวิชา 41404  

  กฎหมายแรงงานชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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 กลุ่มวิชากฎหมายทางมหาชน(1)

 41005 การคุ้มครองสิทธิและ 41404 กฎหมายแรงงาน 41459 กระบวนการยุติธรรมและ

           เสรีภาพของประชาชน 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  ระบบศาลไทย

 41401 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: 41461 กฎหมายปกครอง

   นักกฎหมาย  ภาษีเงินได้ 41462 กฎหมายเกีย่วกบัการคลงั 

 41402 ระบบกฎหมายไทยและ 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  และงบประมาณ

           ต่างประเทศ 41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี   

     ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

 กลุ่มวิชากฎหมายทางอาญาและกระบวนการยุติธรรม(1)

 41401 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 41431 การบริหารงานยุติธรรม 41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ

   นักกฎหมาย 41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิด 41459 กระบวนการยุติธรรมและ

 41402 ระบบกฎหมายไทยและ  อาญาตามกฎหมายอื่น  ระบบศาลไทย

   ต่างประเทศ 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย เพ่ือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ หรือผู้พิพากษา ควรเลือกเรียนชุดวิชา 41404  

  กฎหมายแรงงานชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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2.	ส�ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำ	หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1–2 ชุดวิชา (6-12 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20–21 ชุดวิชา  (120–126 หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 2.1	 	ส�ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำที่มีหลักสูตรไม่ถึง	 3	ปี	หรือเทียบเท่ำ	จำกสถำบันอุดมศึกษำที่สภำมหำวิทยำลัย 

	 	 	 รับรอง

       (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   2   ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 10131 สังคมมนุษย ์ 10151 ไทยศึกษา

	 2.2	 	ส�ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำที่มีหลักสูตรไม่ต�่ำกว่ำ	 3	ปี	หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำ	จำกสถำบัน 

	 	 	 อุดมศึกษำที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล 41231 กฎหมายอาญา 1:

   กฎหมายทั่วไป  นิติกรรม สัญญา  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

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

    41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน  ภาคความผิด

 วิชาเฉพาะด้าน   11   ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)     

 -  บังคับ   10   ชุดวิชา

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

           มรดก  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน  วิธีพิจารณาความแพ่งและ

 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน  กฎหมายล้มละลาย

           เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  บริษัท 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3:

 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลัก  วิธีพิจารณาความอาญา

            ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย  ทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย(1)

      41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 กลุ่มวิชากฎหมายทางธุรกิจ(1)

 41401 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: 41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและ

           นักกฎหมาย  ภาษีเงินได้  กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน

 41402 ระบบกฎหมายไทยและ 41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  ทางการค้า

   ต่างประเทศ 41452 สถาบันระหว่างประเทศ 41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี

 41404 กฎหมายแรงงาน 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม   41459 กระบวนการยุติธรรมและ

       ระบบศาลไทย

      41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

 กลุ่มวิชากฎหมายทางมหาชน(1)

 41005 การคุ้มครองสิทธิและ 41404 กฎหมายแรงงาน 41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี 

           เสรีภาพของประชาชน 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน 

 41401 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: 41459 กระบวนการยุติธรรมและ

           นักกฎหมาย  ภาษีเงินได้  ระบบศาลไทย

 41402 ระบบกฎหมายไทยและ 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 41461 กฎหมายปกครอง

           ต่างประเทศ   41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและ

       งบประมาณ  

 กลุ่มวิชากฎหมายทางอาญาและกระบวนการยุติธรรม(1)

 41401 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 41431 การบริหารงานยุติธรรม 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน

           นักกฎหมาย 41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิด 41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ

 41402 ระบบกฎหมายไทยและ  อาญาตามกฎหมายอื่น 41459 กระบวนการยุติธรรมและ

   ต่างประเทศ    ระบบศาลไทย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี  

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย เพ่ือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ หรือผู้พิพากษา ควรเลือกเรียนชุดวิชา 41404  

  กฎหมายแรงงานชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรผู้น�าชุมชน  รหัส 40311

ชื่อประกาศนียบัตร                                          ชื่อย่อ 
ประกาศนียบัตรผู้น�าชุมชน               ป.ผน.
Certif icate in Community Leaders               Cert. in Com. Leaders

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

รหัส 40

ประกาศนียบัตรผู้น�าชุมชน

รหัส 40311

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 209

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 213

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 215

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว

    ไม่น้อยกว่า 5 ป ีหลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์

     นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า 

 จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรผู้น�าชุมชน  รหัส 40311

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้น�าชุมชน 41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและ 41003 การบริหารจัดการชุมชน

     การปกครองส�าหรับผู้น�าชุมชน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   1   ชุดวิชา

 41004 เสริมประสบการณ์ผู้น�าชุมชน

 -  เลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 41005 การคุ้มครองสิทธิและ 41006 การบริหารองค์กรปกครอง 41008 การจัดการการเกษตร

           เสรีภาพของประชาชน  ส่วนท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติ และ

    41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  สิ่งแวดล้อม

ประกาศนียบัตรผู้น�าชุมชน (40311)
สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน  รหัส 40212

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน ป.กท.
Certif icate in Land and Property Law Cert. in LPL.

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

รหัส 40

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและ

ทรัพย์สิน

รหัส 40212

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 211

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 213

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะ

 1.1 “ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการของกรมที่ดินเท่านั้น” และ

2. ส�าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้

    2.1 ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

          เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบ

          อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีหลังส�าเร็จการศึกษา นับถึง

          วันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

    2.2  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

          เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่า

          กว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

     2.3 ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 2.4 ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า  

   จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหตุ   ผูส้มคัรเข้าศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรกฎหมายการทีด่นิและทรพัย์สนิต้องจดัส่งส�าเนาบตัรประจ�าตวัข้าราชการกรมทีด่นิเป็นหลักฐาน 

  การสมัครเพิ่มเติมด้วย จ�านวน 1 ฉบับ
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน  รหัส 40212

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น)
ผู้สมัครต้องเป็นข้ำรำชกำรกรมที่ดิน	กระทรวงมหำดไทย	เท่ำนั้น

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาแกน 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาแกน 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

   กฎหมายทั่วไป  นิติกรรม สัญญา 41231 กฎหมายอาญา 1: 

 41201 กฎหมายมหาชน 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

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

   มรดก  ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย  บริษัท

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

   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)
ประกาศนียบัตรกฎห

มายการที่ดินและทรัพ
ย์สิน (40212)
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สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  รหัส 40124

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

10141   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากกลุ่มวิชาภาษาดังนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,000 บาท        
1,000 บาท

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

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า(1)

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา(2)

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป(2)

1,300 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

หมายเหตุ (1) ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษา ปวท. และ ปวส. ซึ่งจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา และผู้ส�าเร็จการศึกษาข้ันอนุปริญญาที่ม ี

  หลักสูตรไม่ถึง 3 ปี หรือเทียบเท่า ซึ่งจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา จะลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาค 

  การศึกษาใดก็ได้ แต่ถ้าจะให้ส�าเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีคร่ึง จะต้องลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยก�าหนดให ้

  ในแต่ละภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาพิเศษของแต่ละปีการศึกษา

 (2) ชุดวิชาในกลุ่มเหล่านี้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามล�าดับ ซึ่งมีเลขก�ากับอยู่ข้างท้าย ได้แก่

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

  2) ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1 ชุดวิชา 41232 กฎหมายอาญา 2

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

  ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในข้อ 3) ควรเรียนชุดวิชาในข้อ 1) และ 2) ก่อน

  ส่วนชุดวิชาอื่นๆ นอกจากระบุข้างต้นนี้ ซึ่งมีเลขล�าดับอยู่ข้างท้าย เช่น ชุดวิชา 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 ชุดวิชา 41322 กฎหมาย

พาณิชย์ 2 ชุดวิชา 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 เป็นต้น ชุดวิชาเหล่านี้ นักศึกษาอาจเลือกเรียนชุดวิชาใดก่อนหลัง

ได้ตามความสมัครใจเพราะเนื้อหามิได้ต่อเนื่องกัน แต่ต้องเรียนชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 และชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 ซึ่งเป็นพื้นฐานของ 

การเรียนกฎหมายก่อน ในกรณีที่เป็นไปได้นักศึกษาควรศึกษา ชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินก่อนด้วย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหา ชุดวิชา

กฎหมายพาณิชย์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
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หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรผู้น�าชุมชน รหัส 40311

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้น�าชุมชน
41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองส�าหรับผู้น�าชุมชน
41003 การบริหารจัดการชุมชน

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน รหัส 40212

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา(1)

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป(1)

1,300 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

หมายเหตุ (1) ชุดวิชาในกลุ่มเหล่านี้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามล�าดับ ซึ่งมีเลขก�ากับอยู่ข้างท้าย ได้แก่

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

  2) ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1 ชุดวิชา 41232 กฎหมายอาญา 2

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

  ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในข้อ 3) ควรเรียนชุดวิชาในข้อ 1) และ 2) ก่อน

  ส่วนชุดวิชาอื่นๆ นอกจากระบุข้างต้นนี้ ซึ่งมีเลขล�าดับอยู่ข้างท้าย เช่น ชุดวิชา 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 ชุดวิชา 41322 กฎหมาย

พาณิชย์ 2 ชุดวิชา 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 เป็นต้น ชุดวิชาเหล่านี้ นักศึกษาอาจเลือกเรียนชุดวิชาใดก่อนหลัง

ได้ตามความสมัครใจเพราะเนื้อหามิได้ต่อเนื่องกัน แต่ต้องเรียนชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 และชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 ซึ่งเป็นพื้นฐานของ 

การเรียนกฎหมายก่อน ในกรณีที่เป็นไปได้นักศึกษาควรศึกษา ชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินก่อนด้วย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหา ชุดวิชา

กฎหมายพาณิชย์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
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สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40124

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
เลือก  1 ชุดวิชา จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
และเลือก  1 ชุดวิชา จากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
10103    ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์

1,000 บาท

1,100 บาท
1,200 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า(1)

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา(2)

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป(2)

1,300 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

หมายเหตุ (1) ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษา ปวท. และ ปวส. ซึ่งจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา และผู้ส�าเร็จการศึกษาข้ันอนุปริญญาที่ม ี

  หลักสูตรไม่ถึง 3 ปี หรือเทียบเท่า ซึ่งจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา จะลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน 

  ภาคการศึกษาใดก็ได้ แต่ถ้าจะให้ส�าเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีครึ่ง จะต้องลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยก�าหนดให ้

  ในแต่ละภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาพิเศษของแต่ละปีการศึกษา

 (2) ชุดวิชาในกลุ่มเหล่านี้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามล�าดับ ซึ่งมีเลขก�ากับอยู่ข้างท้าย ได้แก่

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

  2) ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1 ชุดวิชา 41232 กฎหมายอาญา 2

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

  ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในข้อ 3) ควรเรียนชุดวิชาในข้อ 1) และ 2) ก่อน

  ส่วนชุดวิชาอื่นๆ นอกจากระบุข้างต้นนี้ ซึ่งมีเลขล�าดับอยู่ข้างท้าย เช่น ชุดวิชา 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 ชุดวิชา 41322 กฎหมาย

พาณิชย์ 2 ชุดวิชา 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 เป็นต้น ชุดวิชาเหล่านี้ นักศึกษาอาจเลือกเรียนชุดวิชาใดก่อนหลัง

ได้ตามความสมัครใจเพราะเนื้อหามิได้ต่อเนื่องกัน แต่ต้องเรียนชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 และชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 ซึ่งเป็นพื้นฐานของ 

การเรียนกฎหมายก่อน ในกรณีที่เป็นไปได้นักศึกษาควรศึกษา ชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินก่อนด้วย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหา ชุดวิชา

กฎหมายพาณิชย์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
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หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรผู้น�าชุมชน รหัส 40311

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

41004 เสริมประสบการณ์ผู้น�าชุมชน
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อม

2,000 บาท

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

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
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6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รหัส 50

สาขาวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ  รหัส 50  ให้การศึกษาแก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และทางด้านอาชีวอนามัย 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความสามารถทางวิชาการ และวิทยฐานะ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

    -  วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน รหัส 50184  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 - วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้มีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และ

มีคุณธรรม

2. เพ่ือผลิตงานวิจัยด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีคุณภาพและสามารถน�ามาใช้ 

ในการพัฒนาการเรียน การสอน และพัฒนางานดังกล่าวได้

3. เพือ่ให้บรกิารวชิาการด้านสาธารณสขุ และอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของ 

สังคม

ผู้ทีส่�าเรจ็การศึกษาในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต (สาธารณสขุชมุชน) 

สามารถปรับเพิ่มวุฒิหรือสอบเป็นนักวิชาการสาธารณสุขได้ตามกรอบอัตราก�าลังของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข หรือเป็นนักสาธารณสุขในหน่วยงานทางสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง

ผู้ส�าเรจ็การศึกษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) ส�าหรบัผูท่ี้ปฏบัิตงิานประจ�า  

ณ สถานประกอบการหรือโรงงานอตุสาหกรรมสามารถปฏบิตังิานในต�าแหน่งเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบั

วิชาชีพ และสามารถสอบเข้ารับราชการเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง



217ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน  รหัส 50184

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (สาธารณสุขชุมชน) ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
Bachelor of Public Health (Community Public B.P.H. (Community Public Health)
Health)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

รหัส 50

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 

รหัส 50184

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 220-230

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนหน้า 235-236

สมัครภาคปลาย 

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 238-239

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะ

 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ

 หรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่ส�านักงาน ก.พ. รับรอง

 และคุณวุฒิการศึกษาที่สภาวิชาชีพรับรอง จะต้องได้รับการรับรอง 

 จากสภาวิชาชีพนั้นๆ และ

2. ส�าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้

 2.1 ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 2.2 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือ 

   วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

   (ยกเว้น ป.ผู้ช่วยพยาบาล) ซึ่งรับจากผู้ส�าเร็จการศึกษา 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร 1 ปี หรือรับจาก 

   ผู้ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาในหลักสูตร 

   ไม่น้อยกว่า 2 ปี [เช่น ป.วิชาผู้ช่วยทันตแพทย์ ป.ผู้ช่วยเภสัชกร 

        ป.ผู้ช่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

        (พนักงานอนามัย จบก่อนปี 2525) ป.พนักงานวิทยาศาสตร์

        การแพทย์ หลักสูตร 1 ปี หรือปีที่ 1] หรือ 

 2.3 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ที่ไม่ใช่ 

   ทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือ

 2.4 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ไม่ใช่ 

   ทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือ

 2.5 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ

  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธารณ
สุขชุมชน (50184)
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

รหัส 50

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 

รหัส 50184  

(ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 220-230

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนหน้า 235-236

สมัครภาคปลาย 

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 238-239

 2.6 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์

  การแพทย์ (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยา- 

  คลินิก  โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง 

  รับจากผู้ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาใน 

  หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ

 2.7 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์ 

  สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน [เช่น เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา  

  โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  (ยกเว้น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน) ซึ่งรับจากผู้ส�าเร็จการศึกษา

  มัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี] 

   หรือ 

 2.8 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางการ 

  แพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้ส�าเร็จการศึกษา 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี 

   หรือ

 2.9 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง 

  สาธารณสุขศาสตร์ ที่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง (เช่น 

  ทันตาภิบาล ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงาน 

  เภสัชกรรม) ซึ่งรับจากผู้ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

  และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

 2.10 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี  

  ซึ่งรับจากผู้ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 

  เทียบเคียง และต้องส่งใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 2

       จ�านวน 1 ฉบับเป็นหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม หรือส�าเร็จ

       การศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางเวชกิจฉุกเฉิน 

  หรือเวชกรรมฟื้นฟู หรือ

 2.11 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้าน

       สังคมศาสตร์หรือเทียบเคียง หรือ

2.12 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้าน 

        วิทยาศาสตร์ (เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) หรือ

2.13 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง 

        สาธารณสุขศาสตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย  

        นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์ หรือเทียบเคียง)  

  ซึ่งรับจากผู้ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษา

        ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

รหัส 50

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 

รหัส 50184

(ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 220-230

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนหน้า 235-236

สมัครภาคปลาย 

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 238-239

2.14 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้าน 

        วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์  

   รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือ

2.15 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านแพทย์ 

        แผนไทย หรือเทียบเคียง หรือ

2.16 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่า 

    อนุปริญญา หรืออนุปริญญาทางการพยาบาล หรือปริญญาตรี 

    ทางการพยาบาลหรือสูงกว่า และต้องส่งใบประกอบวิชาชีพ 

   การพยาบาลชั้น 1 จ�านวน 1 ฉบับเป็นหลักฐานการสมัคร 

  เพิ่มเติม หรือส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี

        ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์  

  เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือ 

  สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

หมายเหต ุ  1)  กรณีผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ไม่ใช่ทางสาธารณสุขศาสตร์  

                   ให้ศกึษาชดุวชิาศกึษาทัว่ไปส�าหรับบคุคลท่ีส�าเรจ็การศึกษา ปวท. และ ปวส. ตามประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชฯ พ.ศ. 2556

               2)  ส�าหรับผูเ้ข้าศกึษาโดยมวีฒุกิารศกึษาตามข้อ 2.5-2.16 อาจได้รับยกเว้นหรือเทียบโอนรายวชิาท่ีได้ศกึษามาแล้วในระดบัประกาศนยีบตัร/  

                  อนุปริญญา/ปริญญาตรี ตามรายละเอียดหลักสูตรที่ต้องศึกษา ดังปรากฏในระเบียบการสมัครหน้า 222-230

               3)  ผู้สมัครทุกคนต้องไม่เป็นโรคซึ่งต้องห้ามเป็นสมาชิกหรือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

                  ดังนี้ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคทางจิตเวช 

   ในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคเรื้อนในระยะแสดงอาการ วัณโรคในระยะ 

   ที่แพร่กระจายเชื้อ โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ โรคติดต่อร้ายแรงที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 

   ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงาน โรคอื่นซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการเป็นสมาชกิ 

   สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

               4) ผู้สมัครทุกคนต้องไม่มีสภาวะทางกาย ทางจิต หรือพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคในการศึกษา

               กรณีที่ตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 3) และข้อ 4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถพิจารณายุติการศึกษาในหลักสูตรหรือโอนย้ายไปศึกษาในหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมได้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธารณ
สุขชุมชน (50184)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน  รหัส 50184   
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย	(ม.6)	หรือเทียบเท่ำ	หรือประกำศนียบัตรทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ	หรือ	 

	 วทิยำศำสตร์กำรแพทย์	หรอืประกำศนยีบตัรอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	หรอื	ปวท.	หรอื	ปวส.	(คณุสมบัตผิูส้มคัรข้อ 2.1-2.4) 

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22–24 ชุดวิชา (132–144 หน่วยกิต)  

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

	 1)	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.6	หรือเทียบเทำ่	หรือประกำศนียบัตรทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ	หรือวิทยำศำสตร์กำรแพทย์	 

	 	 หรือประกำศนียบัตรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง		

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา 

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก 

 - และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

	 2)	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม	

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา 

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

 - และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
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	 3)	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม	เกษตรกรรม	คหกรรม	

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา 

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา 

 - และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

	 4)	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ประเภทวิชำพำณิชยกรรม	หรือบริหำรธุรกิจ	อุตสำหกรรมท่องเที่ยว	ศิลปกรรม	

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

	 5)	ส�ำเรจ็กำรศึกษำ	ปวส.	ประเภทวชิำอตุสำหกรรม	อตุสำหกรรมส่ิงทอ	คหกรรม	เกษตรกรรม	ประมง	และเทคโนโลยี 

	 	 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร	

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)    

 -  พื้นฐานวิชาชีพ   6   ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) 

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52205 การสาธารณสุขและกฎหมาย 52312 อนามัยครอบครัวกับ 

 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ที่เกี่ยวข้อง  งานสาธารณสุข 

    52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข  54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(1)  

 -  เฉพาะด้าน   12   ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 

 50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับ 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 52405 การฝึกงานวิชาชีพ

   วิทยาศาสตร์สุขภาพ 52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  สาธารณสุขในชุมชน(3)

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52402  ประสบการณ์วิชาชีพ 52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ

 52302 วิทยาการระบาดและ  สาธารณสุข(2)  ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

   การควบคุมโรค 52404 การตรวจประเมิน 52407 การวางแผนและประเมินผล

 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  การบ�าบัดโรคเบื้องต้น  งานสาธารณสุข

 52306 การท�างานชุมชนด้านสาธารณสุข  การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ      

 
 

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (3) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 

  สุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธารณ
สุขชุมชน (50184)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล	หรือประกำศนียบัตรหรืออนุปริญญำทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์	 

	 หรือประกำศนียบัตรหรืออนุปริญญำทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพที่เป็นงำนสนับสนุน	 หรือประกำศนียบัตรหรือ 

	 อนุปริญญำทำงกำรแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง	หรือประกำศนียบัตรหรืออนุปริญญำทำงสำธำรณสุขศำสตร ์

 ที่ไม่ใช่สำธำรณสุขศำสตร์โดยตรง		(คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.5–2.9)

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

 -  พื้นฐานวิชาชีพ   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(1) 

 52205 การสาธารณสุขและกฎหมาย 52312 อนามัยครอบครัวกับงาน  

   ที่เกี่ยวข้อง  สาธารณสุข

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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       -  เฉพาะด้าน   12   ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับ 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริม 52405 การฝึกงานวิชาชีพ

   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  สุขภาพ  สาธารณสุขในชุมชน(2)

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ

 52302 วิทยาการระบาดและ 52402 ประสบการณ์วิชาชีพ  ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 

   การควบคุมโรค  สาธารณสุข(1) 52407 การวางแผนและประเมินผล

 52305 อาชีวอนามัยและ 52404 การตรวจประเมิน  งานสาธารณสุข

   ความปลอดภัย  การบ�าบัดโรคเบื้องต้น  

 52306 การท�างานชุมชนด้านสาธารณสุข  การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 

  สุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธารณ
สุขชุมชน (50184)



224 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรทำงกำรพยำบำล	หลักสูตร	2	ปี	และมีใบประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลชั้น	2	หรือ 

	 ประกำศนียบัตรหรืออนุปริญญำทำงเวชกิจฉุกเฉินหรือเวชกรรมฟื้นฟู		(คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.10)

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 -  พื้นฐานวิชาชีพ   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52205 การสาธารณสุขและกฎหมาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

     ที่เกี่ยวข้อง 52312 อนามัยครอบครัวกับงาน  

       สาธารณสุข

 -  เฉพาะด้าน   11   ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับ 52306 การท�างานชุมชนด้าน 52405 การฝึกงานวิชาชีพ

   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาธารณสุข  สาธารณสุขในชุมชน(2)

 52203   อนามัยสิ่งแวดล้อม 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริม 52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ

 52302 วิทยาการระบาดและ  สุขภาพ  ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

   การควบคุมโรค 52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 52407 การวางแผนและประเมินผล

 52305 อาชีวอนามัยและ 52402 ประสบการณ์วิชาชีพ  งานสาธารณสุข

   ความปลอดภัย  สาธารณสุข(1)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี       1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 

  สุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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225ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

4.	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืสงูกว่ำปรญิญำตรทีำงด้ำนสงัคมศำสตร์หรอืเทยีบเคยีง	(คณุสมบตัผิูส้มคัรข้อ 2.11)

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

 -  พื้นฐานวิชาชีพ   6   ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52205 การสาธารณสุขและกฎหมาย 52312 อนามัยครอบครัวกับ 

 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ที่เกี่ยวข้อง  งานสาธารณสุข 

    52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(1) 

 -  เฉพาะด้าน   12   ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับ 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริม 52405 การฝึกงานวิชาชีพ  

   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  สุขภาพ  สาธารณสุขในชุมชน(3)

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ 
 52302 วิทยาการระบาดและ 52402 ประสบการณ์วิชาชีพ  ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

   การควบคุมโรค  สาธารณสุข(2) 52407 การวางแผนและประเมินผล
 52305 อาชีวอนามัยและ 52404 การตรวจประเมิน  งานสาธารณสุข

   ความปลอดภัย  การบ�าบัดโรคเบื้องต้น      

 52306 การท�างานชุมชนด้านสาธารณสุข  การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ    

        

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (3) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 

  สุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธารณ
สุขชุมชน (50184)



226 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

5.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือสูงกว่ำปริญญำตรีด้ำนวิทยำศำสตร์	(คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.12)

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 -  พื้นฐานวิชาชีพ   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 52312 อนามัยครอบครัวกับ

 52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   งานสาธารณสุข 

 -  เฉพาะด้าน   12   ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับ 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริม 52405 การฝึกงานวิชาชีพ
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  สุขภาพ  สาธารณสุขในชุมชน(2)

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 52406  การบรหิารงานสาธารณสขุและ
 52302 วิทยาการระบาดและ 52402  ประสบการณ์วิชาชีพ   ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
   การควบคุมโรค  สาธารณสุข(1) 52407 การวางแผนและประเมินผล 
 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52404  การตรวจประเมิน   งานสาธารณสุข
 52306  การท�างานชุมชนด้านสาธารณสุข  การบ�าบัดโรคเบื้องต้น       
                       การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ  
หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 

  สุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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227ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

6.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรหรืออนุปริญญำทำงสำธำรณสุขศำสตร์		(คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.13)

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)   

 10151  ไทยศึกษา       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)   

 -  พื้นฐานวิชาชีพ   2   ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

 -  เฉพาะด้าน   10   ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับ 52306  การท�างานชุมชนด้าน 52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ

   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาธารณสุข  ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริม 52407  การวางแผนและประเมินผล

 52302 วิทยาการระบาดและ  สุขภาพ  งานสาธารณสุข

   การควบคุมโรค 52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

 52305 อาชีวอนามัยและ 52402  ประสบการณ์วิชาชีพ

   ความปลอดภัย  สาธารณสุข(1)

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธารณ
สุขชุมชน (50184)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

7.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือสูงกว่ำปริญญำตรีด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์	หรือปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ 

	 ปริญญำตรีด้ำนแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง		(คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.14–2.15)

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
 10151  ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา  (78 หน่วยกิต)

 -  พื้นฐานวิชาชีพ   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
 52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 -  เฉพาะด้าน   12   ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับ 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริม 52405 การฝึกงานวิชาชีพ
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  สุขภาพ  สาธารณสุขในชุมชน(2)  
 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ 
 52302 วิทยาการระบาดและ 52402 ประสบการณ์วิชาชีพ  ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
   การควบคุมโรค  สาธารณสุข(1) 52407 การวางแผนและประเมินผล 
 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52404 การตรวจประเมิน  งานสาธารณสุข
 52306   การท�างานชุมชนด้านสาธารณสุข  การบ�าบัดโรคเบื้องต้น    
     การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ  

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 

  สุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

8.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรทำงกำรพยำบำลเทียบเท่ำอนุปริญญำ	 หรืออนุปริญญำทำงกำรพยำบำล	 

	 หรือปริญญำตรีทำงกำรพยำบำลหรือสูงกว่ำ	 และมีใบประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลชั้น	 1	หรือปริญญำตรีหรือ 

	 สูงกวำ่ปริญญำตรีทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ		 (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.16)

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    1 ชุดวิชา   (6 หน่วยกิต) 

 10151  ไทยศึกษา       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ    10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 -  พื้นฐานวิชาชีพ   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 -  เฉพาะด้าน   9   ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)
 50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับ 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ
     วิทยาศาสตร์สุขภาพ 52306  การท�างานชุมชนด้านสาธารณสุข  ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 52407 การวางแผนและประเมินผล
 52302 วิทยาการระบาดและ 52402 ประสบการณ์วิชาชีพ    งานสาธารณสุข
     การควบคุมโรค  สาธารณสุข(1)

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธารณ
สุขชุมชน (50184)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รหัส 50514*  

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health B.Sc. (Occupational Health and Safety)
and Safety)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

รหัส 50

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รหัส 50514

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 232-234

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 237

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 240

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

6.  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแพทย์แผนไทยบัณฑิต หรือ

7. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ 

 อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือ

8. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือ   

 ปริญญาตรีเทคโนโลยี 

*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน (จป.) ระดับวิชาชีพของกระทรวงแรงงานเท่านั้น

หมายเหตุ  ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514 ต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก 

  หลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส�านักงาน ก.พ. รับรอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (50514)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รหัส 50514
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีวิทยำศำสตร์สุขภำพ	วิทยำศำสตร์กำรแพทย์	สำธำรณสุขศำสตร์	หรือพยำบำลศำสตร์ 

		 หรือกำรแพทย์แผนไทย

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

 พื้นฐานวิชาชีพ   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

  54119 สถิติและการวิจัยส�าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 วิชาเฉพาะด้าน   13   ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 54122 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทาง 54132 เทคโนโลยีวิศวกรรม  

   สาธารณสุข  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม  ความปลอดภัย(2)  

 54124 ระบบสุขภาพและ 54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงาน 54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน 

   วิทยาการระบาด  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54134 การยศาสตร์และจิตวิทยา-

 54125 การตรวจวัดและประเมินทาง 54130 เทคโนโลยีการจัดการ  อุตสาหกรรม

   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม(1)  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54135 ประสบการณ์วิชาชีพ

 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจ 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้าน  อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ  

   ประเมินและการบ�าบัดโรคเบือ้งต้น  อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ  สภาพแวดล้อมในการท�างาน(3)   

 54127 พืน้ฐานอาชวีอนามยัและ  สภาพแวดล้อมในการท�างาน

   อนามัยสิง่แวดล้อม

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ควรศึกษาชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ก่อนลงทะเบียนเรียน 

  ชุดวิชา 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

 (2) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 (3) เป็นชดุวิชาท่ีนกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุท้ายและเหลอืไม่เกนิ 3 ชุดวชิา ก่อนจบการศกึษาเท่านัน้  และนกัศกึษา 

  ต้องฝึกงานภาคสนามวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ โดยนักศึกษาต้องจัดหาสถานประกอบกิจการ 

  ส�าหรับฝึกงานได้
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2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์	ครุศำสตร์อุตสำหกรรม	หรืออุตสำหกรรมศำสตร์

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)   

 พื้นฐานวิชาชีพ   2   ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

  54119 สถิติและการวิจัยส�าหรับ 54123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส�าหรับ     

     งานอาชีวอนามัยและ  งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

     ความปลอดภัย

 วิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 54122 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 54127 พืน้ฐานอาชวีอนามยัและ 54132 เทคโนโลยีวิศวกรรม  

   สาธารณสุข  อนามยัสิง่แวดล้อม  ความปลอดภัย(2)  

 54124 ระบบสุขภาพและ 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทาง 54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน 

   วิทยาการระบาด  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 54134 การยศาสตร์และจิตวิทยา-

 54125 การตรวจวัดและประเมินทาง 54130 เทคโนโลยีการจัดการ  อุตสาหกรรม

   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม(1)  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54135 ประสบการณ์วิชาชีพ

 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจ 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้าน  อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ  

   ประเมินและการบ�าบดัโรคเบือ้งต้น  อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ  สภาพแวดล้อมในการท�างาน(3)   

     สภาพแวดล้อมในการท�างาน

   

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ควรศึกษาชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  ก่อนลงทะเบียนเรียน 

  ชุดวิชา 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

 (2) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 (3) เป็นชดุวิชาท่ีนกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุท้ายและเหลอืไม่เกนิ 3 ชุดวชิา ก่อนจบการศกึษาเท่านัน้  และนกัศกึษา 

  ต้องฝึกงานภาคสนามวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ โดยนักศึกษาต้องจัดหาสถานประกอบกิจการ 

  ส�าหรับฝึกงานได้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (50514)



234 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีวิทยำศำสตร์ทุกสำขำวิชำ	หรือปริญญำตรีเทคโนโลยี	

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 พื้นฐานวิชาชีพ   2   ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

  54119 สถิติและการวิจัยส�าหรับ 54123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส�าหรับ     

     งานอาชีวอนามัยและ  งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

     ความปลอดภัย

 วิชาเฉพาะด้าน   13   ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 54122 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทาง 54132 เทคโนโลยีวิศวกรรม  

   สาธารณสุข  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม  ความปลอดภัย(2)  

 54124 ระบบสุขภาพและ 54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงาน 54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน 

   วิทยาการระบาด  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54134 การยศาสตร์และจิตวิทยา-

 54125 การตรวจวัดและประเมินทาง 54130 เทคโนโลยีการจัดการ  อุตสาหกรรม

   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม(1)  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54135 ประสบการณ์วิชาชีพ

 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจ 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้าน  อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ  

   ประเมินและการบ�าบัดโรคเบือ้งต้น  อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ  สภาพแวดล้อมในการท�างาน(3)   

 54127 พืน้ฐานอาชวีอนามยัและ  สภาพแวดล้อมในการท�างาน

   อนามัยสิง่แวดล้อม

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ควรศึกษาชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  ก่อนลงทะเบียนเรียน 

  ชุดวิชา 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

 (2) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 (3) เป็นชดุวิชาท่ีนกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุท้ายและเหลอืไม่เกนิ 3 ชุดวชิา ก่อนจบการศกึษาเท่านัน้  และนกัศกึษา 

  ต้องฝึกงานภาคสนามวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ โดยนักศึกษาต้องจัดหาสถานประกอบกิจการ 

  ส�าหรับฝึกงานได้
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235ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน รหัส 50184

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ 

 วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เกี่ยวข้อง (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.1-2.4)

10103 ทักษะชีวิต(1)

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

2) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู ้ช่วยพยาบาล หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง 

 การแพทย์แผนไทยหรอืเทยีบเคยีง หรอืประกาศนยีบัตรหรืออนปุริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ทีไ่ม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง  

 (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.5 ถึง 2.9) 

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

1,000 บาท
1,000 บาท
5,700 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

3) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 2 หรือ 

 ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางเวชกิจฉุกเฉินหรือเวชกรรมฟื้นฟู  (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.10) 

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

หมายเหตุ (1) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ปวท. และ ปวส. ไม่ต้องศึกษาชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต ดังนั้นในการลงทะเบียนเรียนให้เลือกชุดวิชาอื่น ในหมวด 

  วิชาศึกษาทั่วไปที่ก�าหนดให้ส�าหรับผู้มีวุฒิ ปวท. และ ปวส. โดยดูจากโครงสร้างหลักสูตรหน้า 220-222 ประกอบกับตารางสอบไล ่

  หน้า 441-447 และอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องช�าระในหน้า 405-420

   ทัง้นีค้วรตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชดุวิชาท่ีลงทะเบยีนเรยีนไม่ให้มวัีนและคาบเวลาสอบตรงกนั เน่ืองจากมหาวิทยาลยัไม่อนญุาต 

  ให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น



236 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน รหัส 50184 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

4) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์หรือเทียบเคียง (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.11)

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

1,000 บาท
1,000 บาท
5,700 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

5) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.12)

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

6) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.13)

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

7) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตร ี

 ด้านแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.14 และ 2.15)

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

8) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญา หรืออนุปริญญาทางการพยาบาล หรือปริญญาตรี 

 ทางการพยาบาลหรือสูงกว่า และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตร ี

 ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.16)

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
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237ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาธารณสุขศาสตร์ หรือพยาบาลศาสตร์

     หรือการแพทย์แผนไทย

10151 ไทยศึกษา
54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน
   และการบ�าบัดโรคเบื้องต้น 
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1,000 บาท
1,000 บาท

1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมศาสตร์

10151 ไทยศึกษา
54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน
   และการบ�าบัดโรคเบื้องต้น 
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1,000 บาท
1,000 บาท

1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

3) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีเทคโนโลยี

10151 ไทยศึกษา
54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน
   และการบ�าบัดโรคเบื้องต้น 
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1,000 บาท
1,000 บาท

1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร ์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย ์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น



238 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน รหัส 50184

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ 

 วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.1-2.4)

10103 ทักษะชีวิต(1)

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

2) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู ้ช ่วยพยาบาล ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 หรอืประกาศนยีบตัรหรอือนปุรญิญาทางวทิยาศาสตร์สขุภาพท่ีเป็นงานสนับสนุน หรือประกาศนียบตัรหรืออนุปรญิญาทาง 

 การแพทย์แผนไทยหรอืเทยีบเคยีง หรอืประกาศนียบตัรหรอือนุปรญิญาทางสาธารณสขุศาสตร์ท่ีไม่ใช่สาธารณสขุศาสตร์โดยตรง 

 (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.5-2.9) 

10151 ไทยศึกษา
50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

3) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 2 หรือ 

 ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางเวชกิจฉุกเฉินหรือเวชกรรมฟื้นฟู (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.10)

10151 ไทยศึกษา
50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

หมายเหตุ (1) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ปวท. และ ปวส. ไม่ต้องศึกษาชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต ดังนั้นในการลงทะเบียนเรียนให้เลือกชุดวิชาอื่น ในหมวด 

  วิชาศึกษาทั่วไปที่ก�าหนดให้ส�าหรับผู้มีวุฒิ ปวท. และ ปวส. โดยดูจากโครงสร้างหลักสูตรหน้า 220-222 ประกอบกับตารางสอบไล ่

  หน้า 451-458 และอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องช�าระในหน้า 421-438 

   ทัง้นีค้วรตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชดุวิชาท่ีลงทะเบยีนเรยีนไม่ให้มวัีนและคาบเวลาสอบตรงกนั เน่ืองจากมหาวิทยาลยัไม่อนญุาต 

  ให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน รหัส 50184 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

4) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์หรือเทียบเคียง (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.11)

10151 ไทยศึกษา
50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

5) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.12)

10151 ไทยศึกษา
50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

6) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.13)

10151 ไทยศึกษา
50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

7) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี 

 ด้านแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.14 และ 2.15)

10151 ไทยศึกษา
50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

8) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญา หรืออนุปริญญาทางการพยาบาลหรือปริญญาตรี 

 ทางการพยาบาลหรือสูงกว่า และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตร ี

 ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2.16)

10151 ไทยศึกษา
50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาธารณสุขศาสตร์ หรือพยาบาลศาสตร์ 

 หรือการแพทย์แผนไทย

54119  สถิตแิละการวิจยัส�าหรบังานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

54124  ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด

54129  พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมศาสตร์

54119 สถิตแิละการวิจยัส�าหรบังานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

54123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส�าหรับงานอาชีวอนามัยและ

   ความปลอดภัย
54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด

1,000 บาท

1,200 บาท

1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

3) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีเทคโนโลยี

54119  สถิตแิละการวิจัยส�าหรบังานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด

54129  พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
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7) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  รหัส 60

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้กับบุคคลทั่วไปให้เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้าน

ทฤษฎแีละเทคนคิการวเิคราะห์เชงิเศรษฐศาสตร์ทัง้ระดบัจลุภาคและมหภาค ซึง่จะน�าไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชพี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 2 วิชาเอก ดังนี้

1. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134

2. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อให้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในด้านทฤษฎีและการน�าไปประยุกต์ใช้

2) เพือ่ให้มทีกัษะในการอธบิาย วเิคราะห์ และแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบทนัต่อการเปลีย่นแปลง

ของสังคมโลก

3) เพื่อให้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4) เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม

5) เพื่อให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวง 

ทบวง กรม กองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงการคลงั ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ และส�านักงบประมาณ ในหน่วยงานเอกชนที่มีความต้องการนักเศรษฐศาสตร์ เช่น ธนาคารพาณิชย์ 

บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจต่างๆ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์  รหัส 60134

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ.
Bachelor of Economics B.Econ.

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

รหัส 60

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ 

รหัส 60134

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 243-248

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 256-257

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 259-260

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

 ในการประกอบอาชีพ หรือการด�ารงชีวิต หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า  

 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

 มสธ.31 ในหน้า 478 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือ 

 เทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง จากสถาบันอุดมศึกษาที่

 สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์  รหัส 60134
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเทำ่	หรือ	ม.	6	หรือเทียบเท่ำ	

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ    4    ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

     และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  สถิติเศรษฐศาสตร์

      60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 30206 กฎหมายธุรกิจและ 30208 การบัญชีการเงินและ

           การบริหาร  การภาษีอากร  การบัญชีเพื่อการจัดการ

 วิชาเฉพาะด้าน   10   ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 60499 ประสบการณ์วิชาชีพ  

 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  สารสนเทศส�าหรับการศึกษา  เศรษฐศาสตร์ (1)

      60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร  เศรษฐศาสตร์ 61401 การวิเคราะห์โครงการและ

   ทรัพยากรธรรมชาติและ 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  แผนงาน

    สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี และความจ�าเริญ 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์  ทางเศรษฐกิจ  และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง    และธุรกิจ

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

  

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	หรือเทียบเทำ่ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม	และประเภทวิชำชำ่งอุตสำหกรรม	 

	 เกษตรกรรม	คหกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

	 1)	ปวท.	หรือเทียบเทำ่ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ	และศิลปหัตถกรรม

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

	 2)	ปวท.	หรือเทียบเทำ่ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม	เกษตรกรรม	และคหกรรม

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิชาแกน    5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

     และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  สถิติเศรษฐศาสตร์

      60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 30206 กฎหมายธุรกิจและการ 30208 การบัญชีการเงินและ

           การบริหาร  ภาษีอากร  การบัญชีเพื่อการจัดการ

 วิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 60499 ประสบการณ์วิชาชีพ

 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์  สารสนเทศส�าหรับการศึกษา  เศรษฐศาสตร์(1)

     เศรษฐศาสตร์

 -  และเลือก   4   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 61405  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

   ทรัพยากรธรรมชาติและ  เทคโนโลยี และความจ�าเริญ   มนุษย์และจริยธรรมทาง

   สิ่งแวดล้อม  ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจและธุรกิจ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)
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3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรือเทียบเทำ่	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ	

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

	 1)	ปวส.	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำประเภทวิชำพำณิชยกรรม	หรือบริหำรธุรกิจ	 อุตสำหกรรมท่องเที่ยว	 

	 	 ศิลปกรรม

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 2)	ปวส.	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำประเภทวิชำอุตสำหกรรม	อุตสำหกรรมสิ่งทอ	คหกรรม	 เกษตรกรรม 

	 	 ประมง	และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

     และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  สถิติเศรษฐศาสตร์

      60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 30206 กฎหมายธุรกิจและ 30208 การบัญชีการเงินและ

           การบริหาร  การภาษีอากร  การบัญชีเพื่อการจัดการ

 วิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 60499 ประสบการณ์วิชาชีพ

 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์  สารสนเทศส�าหรับการศึกษา  เศรษฐศาสตร์(1)

     เศรษฐศาสตร์

 -  และเลือก   4   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 61405  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

   ทรัพยากรธรรมชาติ  เทคโนโลยี และความจ�าเริญ  มนุษย์และจริยธรรม

   และสิ่งแวดล้อม  ทางเศรษฐกิจ  ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

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

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

4.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่ง	

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

     และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  สถิติเศรษฐศาสตร์

      60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 30206 กฎหมายธุรกิจและการ 30208 การบัญชีการเงินและ

           การบริหาร  ภาษีอากร  การบัญชีเพื่อการจัดการ

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)
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 วิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 60499 ประสบการณ์วิชาชีพ

 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์            สารสนเทศส�าหรับการศึกษา  เศรษฐศาสตร์(1)

     เศรษฐศาสตร์

 -  และเลือก   4   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

   ทรัพยากรธรรมชาติ  เทคโนโลยี และความจ�าเริญ  มนุษย์และจริยธรรม

   และสิ่งแวดล้อม  ทางเศรษฐกิจ  ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  รหัส 60124

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ.
Bachelor of Economics B.Econ.

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

รหัส 60

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

รหัส 60124

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 250-255

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 257-258

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 260-261

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ ์

 ในการประกอบอาชีพ หรือการด�ารงชีวิต หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า  

 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

 มสธ.31 ในหน้า 478 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ

 เทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้นการโรงแรม 

 และการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 ประเภทวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย 

 การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ

 การบริหารงานบุคคล หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร ์

 หรือบริหารธุรกิจ หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ หรือ 

 บริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  รหัส 60124
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

     และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  สถิติเศรษฐศาสตร์

      60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 30206 กฎหมายธุรกิจและการ 30208 การบัญชีการเงินและ

           การบริหาร  ภาษีอากร  การบัญชีเพื่อการจัดการ

 วิชาเฉพาะด้าน   10   ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   7   ชุดวิชา

 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ 60499 ประสบการณ์วิชาชีพ 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลย ี  เศรษฐศาสตร์(1)  และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

           สารสนเทศส�าหรับการศึกษา 61401 การวิเคราะห์โครงการและ  และธุรกิจ

           เศรษฐศาสตร์  แผนงาน 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ   การจัดการการตลาด

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 

สา
ขา

วิช
าเ

ศร
ษฐ

ศา
สต

ร์ 
(6

0)
วิช

าเ
อก

เศ
รษ

ฐศ
าส

ตร
์ธุร

กิจ
 (

60
12

4)
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 -  และเลือก   3   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 32332  การจัดการความเสี่ยงและ 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32475 การตลาดระหว่างประเทศและ

            หลักการประกันภัย            การตลาดระหว่างประเทศ            การตลาดโลก

 32334 ระบบสารสนเทศและ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์ 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

   การวิจัยการตลาด  หลักทรัพย์ 61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง

       และโลจิสติกส์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำบริหำรธุรกิจทุกสำขำวิชำ	 ยกเว้นกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว	 

	 ธุรกิจบริกำร	และภำษำธุรกิจ	

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)
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รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121  อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

     และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  สถิติเศรษฐศาสตร์

      60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 30206 กฎหมายธุรกิจและ 30208 การบัญชีการเงินและ

           การบริหาร  การภาษีอากร  การบัญชีเพื่อการจัดการ

 วิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   7   ชุดวิชา

 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลย ี  การเงินธุรกิจ  และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

           สารสนเทศส�าหรับการศึกษา 60499 ประสบการณ์วิชาชีพ  และธุรกิจ

           เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์(1) 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

    61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน  การจัดการการตลาด

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 32332 การจัดการความเสี่ยงและ 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32475 การตลาดระหว่างประเทศและ

   หลักการประกันภัย  การตลาดระหว่างประเทศ  การตลาดโลก

 32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัย 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์ 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

   การตลาด  หลักทรัพย์ 61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง

         และโลจิสติกส์

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

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

3.	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำ	ปวส.	หรอืเทยีบเท่ำประเภทวชิำกำรบญัช	ีกำรตลำด	กำรเลขำนกุำร	กำรจดักำร	กำรขำย	กำรโฆษณำ 

	 กำรเงินและกำรธนำคำร	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 และกำรบริหำรงำนบุคคล	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำทำง 

	 เศรษฐศำสตร	์หรือบริหำรธุรกิจ	

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

     และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  สถิติเศรษฐศาสตร์

      60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 30206 กฎหมายธุรกิจและการ 30208 การบัญชีการเงินและ

           การบริหาร            ภาษีอากร            การบัญชีเพื่อการจัดการ

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)
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 วิชาเฉพาะด้าน   6   ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลย ี 60499 ประสบการณ์วิชาชีพ 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

   สารสนเทศส�าหรับการศึกษา  เศรษฐศาสตร์(1)  และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

   เศรษฐศาสตร์ 61401 การวิเคราะห์โครงการและ  และธุรกิจ

 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ  แผนงาน 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

   การเงินธุรกิจ    การจัดการการตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

4.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งทำงเศรษฐศำสตร์	หรือบริหำรธุรกิจ	

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา 

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

     และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  สถิติเศรษฐศาสตร์

      60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 30206 กฎหมายธุรกิจและการ 30208 การบัญชีการเงินและ

           การบริหาร  ภาษีอากร   การบัญชีเพื่อการจัดการ

 วิชาเฉพาะด้าน   6   ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลย ี 60499 ประสบการณ์วิชาชีพ 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

           สารสนเทศส�าหรับการศึกษา  เศรษฐศาสตร์(1)  มนุษย์และจริยธรรม

           เศรษฐศาสตร์ 61401 การวิเคราะห์โครงการและ  ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ  แผนงาน 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

           การเงินธุรกิจ    การจัดการการตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

1,000 บาท
1,100 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และศิลปหัตถกรรม

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

1,000 บาท
1,200 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

1,000 บาท
1,200 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

4) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

1,000 บาท
1,200 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

5) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

1,000 บาท
1,200 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

6) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

1,000 บาท
1,100 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

1,000 บาท
1,100 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้นการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,000 บาท
1,200 บาท

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

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)



258 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

3)  ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา 

 การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร ์

 หรือบริหารธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

1,000 บาท
1,200 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

4) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

1,000 บาท
1,200 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
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259ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,000 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และศิลปหัตถกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)



260 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

4) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

5) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

6) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ส�าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

1,100 บาท
1,400 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

1,000 บาท
1,100 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
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261ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้นการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100 บาท
1,000 บาท

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

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา 

 การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร ์

 หรือบริหารธุรกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

1,100 บาท
1,100 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

4) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ส�าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด

1,100 บาท
1,400 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)



262 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

8) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  รหัส 70

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70 มุ่งให้การศึกษาผู้สนใจและผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วเพื่อน�าความรู้ไป 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ/หรือการพัฒนางานอาชีพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ 

องค์ความรู้ในหลักสูตรของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ท้ังในวิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ และวิชาเอก

พฒันาการมนษุย์และครอบครวั สามารถน�าไปใช้ประยกุต์เพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติและการสร้างเสรมิสขุภาวะทีด่ใีห้กบั

สมาชิกครอบครัวทุกวัยและยังส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรวม สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

    วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70514 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้      

 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  รหัส 1

 2) กลุ่มวิชาโภชนาการ  รหัส 2

 มุ่งให้ความรู้ในด้านโภชนาการที่สามารถน�าไปใช้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทั้งในด้านการประกอบ

อาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเกี่ยวข้องกับโภชนาการมนุษย์เพื่อการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี อาหารและ 

โภชนบ�าบดั ตลอดจนอาหารส�าหรับกลุม่บคุคลพเิศษ โภชนาการศกึษาและการสือ่สาร การคุม้ครองและพฤตกิรรมผู้บริโภค

ในด้านอาหารและโภชนาการ นอกจากนีย้งัมุง่ให้ความรูใ้นด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารเชิงประยกุต์ท่ีจะสามารถ 

น�าไปใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร โดยครอบคลุมเรื่องของการถนอมและการแปรรูปอาหาร กระบวนการผลิตและ 

การพัฒนาผลติภณัฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพและการประกนัคณุภาพอาหาร การจดัการสขุลกัษณะและความปลอดภยั 

ในอาหาร วชิาเอกอาหาร โภชนาการและการประยกุต์ยงัให้องค์ความรูอ้ืน่ๆ ในด้านการจดัการด้วย ซึง่เป็นพืน้ฐานส�าคญัของ 

การประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการจัดการธุรกิจอาหารและการจัดการบริการอาหาร

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414 มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงชีวิตและเข้าใจครอบครัวในบริบทต่างๆ อีกทั้งยังมีความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

สถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยพัฒนาให้บุคคลมีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า คิด และวิเคราะห์เกี่ยวกับ 

สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังมุ่งให้บุคคลสามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ 

สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมท้ังการท�างานในวิชาชีพเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย ์

และครอบครวัทัง้ในหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชพีอสิระอย่างมคุีณธรรม

และจริยธรรม

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อการจัดการศึกษาให้ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคนและความอยู่ดีมีสุข 

ของคนไทย

2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมในการด�าเนินงานด้านการจัดการเพื่อการพัฒนา

คณุภาพชวีติของคน ครอบครวั การประกอบธรุกจิ และการประกอบอาชพีอสิระ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของแรงงาน

และการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านอาหาร 

โภชนาการ และพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
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4. เพือ่การบรกิารวชิาการสูส่งัคมและเผยแพร่ความรูด้้านอาหาร โภชนาการ และพฒันาการมนษุย์และครอบครัว

ให้แก่ประชาชนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลและสื่ออื่น ๆ

5. เพื่อท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านวิชาการด้านอาหาร โภชนาการ และ

พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

ผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษา วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ มีโอกาสในการเลือกเข้าสู่อาชีพท่ีตนสนใจ

และถนัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับนักส่งเสริมด้านอาหารและ

โภชนาการในชุมชน พนักงานควบคุมงานในสถานประกอบการอาหาร นักโภชนาการในโรงพยาบาล ครูสอนด้านอาหาร

และโภชนาการ ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจอาหาร

ผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษา วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว มีโอกาสในการเลือกเข้าสู่อาชีพท่ีตนสนใจและ

ถนัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

คณุภาพชวิีตบคุคล ครอบครวั ชมุชน หรอืสงัคม ในลกัษณะของนกัพฒันาการเดก็ นกัพฒันาการวยัรุน่ นกัพฒันาการผูใ้หญ่ 

นักพัฒนาการผู้สูงอายุ นักพัฒนาชุมชน นักส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัว ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจน 

นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ให้ความรู้และที่ปรึกษาด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์  รหัส 70514

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์) วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
Bachelor of Science (Food, Nutrition and B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)
Applications)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

รหัส 70

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ 

รหัส 70514

 เปิดสอน  2 กลุ่มวิชา ดังนี้

 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

  รหัส 1

 2) กลุ่มวิชาโภชนาการ  รหัส  2

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 265-266

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 270

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 271

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

 ในการประกอบอาชีพ หรือการด�ารงชีวิต หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า  

 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

 มสธ.31 ในหน้า 478 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 

หมายเหตุ ผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ ต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษา 

 ลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ข้อ 19.3 และข้อ 19.4 ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์  รหัส 70514

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   3   ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  เลือก   1   ชุดวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ต่อไปนี้

 10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก 

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   2   ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ 71202 โภชนาการมนุษย์

 วิชาเฉพาะด้าน   13   ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 - บังคับ   9   ชุดวิชา

 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส�าหรับ 71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและ 71411 อาหารและโภชนบ�าบัด

          งานอาหารและโภชนาการ  การคุ้มครองด้านอาหารและ 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร

 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โภชนาการ  โภชนาการและการประยุกต์(1)

   การอาหารเบื้องต้น 71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ 71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร  ในงานอาหารและโภชนาการ  และร้านอาหาร

    71313 การจัดการสุขลักษณะและ

     ความปลอดภัยอาหาร

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร โภชนาการและการประยุกต์ (70514)
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 - และเลือก   4   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

	 1)	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร	รหัส	1

 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทาง 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ 71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

   อาหาร(1)  แปรรูปอาหาร 71414 การควบคุมคุณภาพและการ

       ประกันคุณภาพอาหาร

		 2)	 กลุ่มวิชาโภชนาการ	รหัส	2

 - บังคับ   3   ชุดวิชา

 71207 หลักการและการประยุกต์ 71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทาง 71317 โภชนาการกับการออกก�าลังกาย

           วิธีประเมินทางโภชนาการ(1)  โภชนาการ  เพื่อสุขภาพและการควบคุมน�้าหนัก

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 71315 การจัดการทางอาหารและ 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

   โภชนาการในผู้สูงอายุ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว  รหัส 70414

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว) ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
Bachelor of Arts (Human and Family B.A. (Human and Family Development)
Development)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

รหัส 70

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 

รหัส 70414

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 268-269

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 270

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 271

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

 ในการประกอบอาชีพ หรือการด�ารงชีวิต หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า  

 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

 มสธ.31 ในหน้า 478 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่ 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)
วิชาเอกพ

ัฒ
นาการมนุษย์และครอบครัว (70414)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว  รหัส 70414

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   4   ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -  และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   2   ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 71200  มนุษย์กับระบบนิเวศ 71202 โภชนาการมนุษย์

 วิชาเฉพาะด้าน   14   ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -  บังคับ   13   ชุดวิชา

 72101 จิตวิทยาเพื่อการด�ารงชีวิต 72205 สถิติและการวิจัยด้าน 72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ

 72201 ครอบครัวศึกษา  พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว  บริการส�าหรับครอบครัว

 72202 พัฒนาการวัยเด็ก 72301 พัฒนาการวัยรุ่น 72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน

 72203 การจัดการทรัพยากร 72302 นโยบายและกฎหมาย 72401 ระบบครอบครัวไทยและ

   ครอบครัวและชุมชน  เกี่ยวกับครอบครัว  ความหลากหลายในสังคมโลก

   เพื่อคุณภาพชีวิต 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และ 72402 ประสบการณ์วิชาชีพ

 72204 เศรษฐกิจครอบครัว  ผู้สูงอายุ  พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว(1)

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

 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

   นักธุรกิจ  การบริหาร 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา 32302 การจัดการการตลาด 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)
วิชาเอกพ

ัฒ
นาการมนุษย์และครอบครัว (70414)
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สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70514

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา
เลือก 1 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ดังนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
และเลือก 1 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ดังนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

1,000 บาท

1,100 บาท
1,200 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์    31 ม.ค. 2564 บ่าย
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สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70514

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส�าหรับงานอาหาร
   และโภชนาการ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
72101 จิตวิทยาเพื่อการด�ารงชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
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9) สาขาวิชารัฐศาสตร์  รหัส 80

สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80 มุ่งให้การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมและ 

การพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครอง การเมืองการปกครองไทยและต่างประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 2 แขนงวิชา ดังนี้

1. แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รหัส 80414 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เน้นความรู้ด้านการเมือง 

การปกครอง ซึ่งผู้เรียนสามารถน�าความรู้ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและทันต่อเหตุการณ์ของบ้านเมือง

2. แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

และเข้าใจองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ของการเปิดสอน

1. แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รหัส 80414  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครองให้กับข้าราชการ/พนักงาน

ของรัฐทางการเมืองการปกครอง พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป

 1.2 เพือ่ผลติบณัฑติทางรฐัศาสตร์ท่ีมคีวามรูพ้ืน้ฐานอย่างดเีกีย่วกบัการเมอืงการปกครอง และมคีวามสามารถ

ในการน�าไปใช้ในการพัฒนาการเมืองไทยต่อไป

 1.3 เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับ

ประเทศในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2. แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจทางวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้กับข้าราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป

 2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีความรู้พื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับ 

สังคมไทยและสังคมโลก และมีความสามารถในการใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

 2.3 เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง สามารถประกอบอาชีพได้ทั้ง 

ภาครัฐในต�าแหน่งปลัดอ�าเภอ เจ้าพนกังานฝ่ายปกครองส่วนภมูภิาค เจ้าพนกังานฝ่ายปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าทีบ่คุคล 

ต�ารวจ นักการเมอืงท้องถิน่และระดบัชาต ิตลอดจนเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานเอกชน และองค์กรอสิระ

ส�าหรบัผูส้�าเรจ็การศกึษาแขนงวชิาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ สามารถประกอบอาชพีได้ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่

การทูต กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บุคคลในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ตลอดจน

องค์กรอิสระต่างๆ
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง  รหัส 80414  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and B.Pol.Sc. (Politics and Government)
Government)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

รหัส 80

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

รหัส 80414

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 274-276 

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า  281-282

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 284-285

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

 ในการประกอบอาชีพ หรือการด�ารงชีวิต หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า  

 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

 มสธ.31 ในหน้า 478 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

 ทุกประเภทวิชา หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 ทุกประเภทวิชา หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ

6.  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา

    ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (80414)

ผูส้มคัรเรยีนหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 หลกัสตูรทีม่รีะยะเวลาการศกึษาตัง้แต่ 2 ปีครึง่-3 ปี ควรส�าเรจ็การศกึษาภายใน 

ปีการศึกษา 2568 โดยในปีการศึกษา 2569 มหาวิทยาลัยจะโอนหลักสูตรของผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาไม่ทันในปีการศึกษา 2568  

เข้าสู่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 โดยอัตโนมัติ
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง  รหัส 80414  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102  หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19–23 ชุดวิชา  (114–138  หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 1)	ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10131 สังคมมนุษย์

	 2)	ส�าเร็จการศึกษา	ปวท.	ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	คหกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 10121 อารยธรรมมนุษย์

	 3)	ส�าเร็จการศึกษา	ปวท.	ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 4)	ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ศิลปกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 5)	ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	ประเภทวิชาอุตสาหกรรม	คหกรรม	เกษตรกรรม	ประมง	และเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

	 	 การสื่อสาร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

สา
ขา

วิช
าร

ัฐศ
าส

ตร
์ (

80
)

แข
นง

วิช
าก

าร
เม

ือง
กา

รป
กค

รอ
ง 

(8
04

14
)



275ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

 6)	ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   2   ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 10131 สังคมมนุษย ์ 10151 ไทยศึกษา

	 7)	ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

     41463  องค์ความรู้ด้านกระบวนการ  80111  หลักพื้นฐานการเมือง             80410  ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์(1)                 

               ยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน               การปกครองไทย                 82201  หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

               และหลักธรรมาภิบาล             80212  หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสน-             ระหว่างประเทศ

 80102  หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์            ศาสตร์และนโยบายสาธารณะ   82202  การเมืองเปรียบเทียบ                                                                                         

 วิชาเฉพาะด้าน   10   ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 - บังคับ   8   ชุดวิชา

     33207 เศษฐศาสตร์และการคลัง        81310  ปรัชญาการเมือง                 83202  ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย            

              สาธารณะ                          81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทาง           ส�าหรับนักรัฐศาสตร์               

     80202  สถาบันและกระบวนการทาง           รัฐศาสตร์                      83203  ประชาธิปไตยและกระบวนการ

               การเมืองไทย                 83201  การเมืองการปกครองท้องถิ่น            พัฒนาประชาธิปไตย         

     80205  พื้นฐานทางสังคมและ                                                                            

              วัฒนธรรมของการเมืองไทย                                                    

 -  เลือก   2   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

     33311  การบริหารโครงการ              80204  เศรษฐกิจกับการเมืองไทย       82321  การเมืองการปกครองของ  

 33442  การจัดการเชิงกลยุทธ์ใน  81311  หลักและวิธีการศึกษาทาง         ประเทศในเอเชีย

   ภาครัฐ  รัฐศาสตร์ 82327  อาเซียนเบื้องต้น

     33449  การบริหารการบริการ 81427  กฎหมายอาญา ส�าหรับ    82426  การเมืองการปกครองในยุโรป 

   สาธารณะและเครือข่าย  รัฐศาสตร์   และอเมริกา

                        81428  กฎหมายวิธีพิจารณาความ      

                                                                 อาญาและพยานหลักฐาน              

      ส�าหรับรัฐศาสตร์  

 

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (80414)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

ค�าแนะน�า 1. ส�าหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นนายต�ารวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อท�าหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม 

    หรือจราจร ควรลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา ส�าหรับรัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428  

    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส�าหรับรัฐศาสตร์ ทั้งสองชุดวิชาดังกล่าวมีเนื้อหา 

    ครอบคลุมกฎหมายไทย 3 วิชา คือ กฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบ 

    ทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจได้พิจารณาเห็นชอบ 2 ชุดวิชา 

    ดังกล่าว ตามบันทึกที่ ทม. มท 0667. 22/820 ลงวันที่ 27 เมษายน 2533

         2. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการในต�าแหน่งปลัดอ�าเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล และ 

    เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแนะน�าให้ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา ส�าหรับ 

    รัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส�าหรับรัฐศาสตร์

   3. ส�าหรบันกัศกึษาทีป่ระสงค์จะเข้ารบัราชการในต�าแหน่งสสัด ีจะต้องศกึษาแขนงวชิาการเมอืงการปกครอง 

    เท่านั้น

              4. ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และใช้วุฒิดังกล่าว 

    สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถโอนชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา ส�าหรับรัฐศาสตร์  

    และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส�าหรับรัฐศาสตร์ มาใช้เป็นชุดวิชา 

    เลือกในหมวดวิชาเฉพาะได้ทั้ง 2 ชุดวิชา และศึกษาชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะอีกเพียง 1 ชุดวิชา 

    (จาก 3 ชุดวิชา)
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  รหัส 80314  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
Bachelor of Political Science (International
Relations)

B.Pol.Sc. (International Relations)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

รหัส 80

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รหัส 80314

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 278-280

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 282-283

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 285-286

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

 ในการประกอบอาชีพ หรือการด�ารงชีวิต หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า  

 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม

 มสธ.31 ในหน้า 478 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

 ทุกประเภทวิชา หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 ทุกประเภทวิชา หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ

6. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา

    ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

 

ผูส้มคัรเรยีนหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 หลกัสตูรทีม่รีะยะเวลาการศกึษาตัง้แต่ 2 ปีครึง่-3 ปี ควรส�าเรจ็การศกึษาภายใน 

ปีการศึกษา 2568 โดยในปีการศึกษา 2569 มหาวิทยาลัยจะโอนหลักสูตรของผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาไม่ทันในปีการศึกษา 2568  

เข้าสู่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 โดยอัตโนมัติ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)
แขนงวิชาความสัมพ

ันธ์ระห
ว่างประเทศ (80314)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  รหัส 80314  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102  หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 ชุดวิชา (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19–23 ชุดวิชา (114–138  หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 1.	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   5   ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -   บังคับ   4   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10131 สังคมมนุษย ์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -   และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

	 2.	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวท.	ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 -   บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

      และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -   และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 3.	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวท.	ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	คหกรรม 
  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   4   ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 -   บังคับ   3   ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 -   และเลือก   1   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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	 4.	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ศิลปกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

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

	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121  อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

	 6.	 ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า	

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   2   ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 10131  สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

	 7.	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1   ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

 วิชาแกน   7   ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

    41463  องค์ความรู้ด้านกระบวนการ   80111  หลักพื้นฐานการเมือง            80410  ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์(1)         

                ยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน                การปกครองไทย                  82201  หลักพื้นฐานความสัมพันธ์             

                และหลักธรรมาภิบาล             80212  หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสน-             ระหว่างประเทศ    

      80102  หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์                 ศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  82202  การเมืองเปรียบเทียบ                                                          

      วิชาเฉพาะด้าน   10   ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

      -  บังคับ   8   ชุดวิชา 

       82227  ความคิดทางการเมืองและสังคม 82325  ความขัดแย้งและความร่วมมือ 82327  อาเซียนเบื้องต้น

       82322  สังคมโลก                                   ระหว่างประเทศ                 82328  นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

       82324  เศรษฐกิจและการเมือง     82326  กฎหมายระหว่างประเทศ      82429  การระหว่างประเทศของไทย

                 ระหว่างประเทศ                            และองค์การระหว่างประเทศ  

      - เลือก   2   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

      81314  หลักเบื้องต้นของการวิจัย     82321  การเมืองการปกครองของ      82426  การเมืองการปกครองในยุโรป

                ทางรัฐศาสตร์                        ประเทศในเอเชีย                        และอเมริกา

      81427  กฎหมายอาญาส�าหรับ      82329  การฑูตและนโยบาย  82427  การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

               รัฐศาสตร์                                  ต่างประเทศ

      81428  กฎหมายวิธีพิจารณาความ       82425  ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์   

               อาญาและพยานหลักฐาน        ในการพัฒนา                   

               ส�าหรับรัฐศาสตร์

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)
แขนงวิชาความสัมพ

ันธ์ระห
ว่างประเทศ (80314)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

ค�าแนะน�า 1. ส�าหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นนายต�ารวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อท�าหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม 

    หรือจราจร ควรลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา ส�าหรับรัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428  

    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส�าหรับรัฐศาสตร์ ทั้งสองชุดวิชาดังกล่าวมีเนื้อหา 

    ครอบคลุมกฎหมายไทย 3 วิชา คือ กฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบ 

    ทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจได้พิจารณาเห็นชอบ 2 ชุดวิชา 

    ดังกล่าว ตามบันทึกที่ ทม. มท 0667. 22/820 ลงวันที่ 27 เมษายน 2533

         2. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการในต�าแหน่งปลัดอ�าเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล และ 

    เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแนะน�าให้ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา ส�าหรับ 

    รัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส�าหรับรัฐศาสตร์

   3. ส�าหรบันกัศกึษาทีป่ระสงค์จะเข้ารบัราชการในต�าแหน่งสสัด ีจะต้องศกึษาแขนงวชิาการเมอืงการปกครอง 

    เท่านั้น

         4. ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และใช้วุฒิดังกล่าว 

    สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถโอนชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา ส�าหรับรัฐศาสตร์  

    และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส�าหรับรัฐศาสตร์ มาใช้เป็นชุดวิชา 

    เลือกในหมวดวิชาเฉพาะได้ทั้ง 2 ชุดวิชา และศึกษาชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะอีกเพียง 1 ชุดวิชา 

    (จาก 3 ชุดวิชา)
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รหัส 80414  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า 

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

4) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131  สังคมมนุษย์
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

5) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

6) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น



282 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รหัส  80414  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

7) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,000 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

4) ส�าเร็จการศึกษา  ปวส.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  เกษตรกรรม  ประมง  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 และการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์  30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
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283ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส  80314  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

5) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

6) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

7) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น



284 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รหัส 80414  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า 

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131  สังคมมนุษย์
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า 
เสาร์ 17 ก.ค. 2564    เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า 
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

4) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131   สังคมมนุษย์
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564    เช้า
อาทิตย์  18 ก.ค. 2564 บ่าย

5) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า 
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

6) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

10131 สังคมมนุษย์
10151   ไทยศึกษา
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564    เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
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285ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รหัส 80414  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

7) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายส�าหรับรัฐศาสตร์

1,000 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย 
อาทิตย์  18 ก.ค. 2564 เช้า

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1) ส�าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า 

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

2) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ

1,000 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

3) ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ

1,000 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

4) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 และการสื่อสาร

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ

1,000 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย



286 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

5) ส�าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ

1,000 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

6) ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ

1,000 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

7) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ

1,000 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
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10) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90 ให้การศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพการเกษตรและอาชีพ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการแสวงหาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนผู้ต้องการเพ่ิม

วทิยฐานะในการปฏบิตังิานทางด้านส่งเสรมิการเกษตร การจดัการทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม การจดัการการผลิตพืช 

การจัดการการผลิตสัตว์ ธุรกิจการเกษตร และสหกรณ์ โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี  และประกาศนียบัตรในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90164 มุ่งที่จะให้ผู้ศึกษาเป็น 

ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง มีทัศนคติท่ีดีต่อ

อาชีพการเกษตร และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศและนานาชาติ

2. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร เน้นให้การศึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงาน

ของรัฐและเอกชน เกษตรกร ตลอดจนผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการการเกษตร ธุรกิจการเกษตร 

หรอืการจดัการทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม โดยเน้นการประยกุต์ให้เหมาะสมกบัศกัยภาพและสภาพแวดล้อมทางการ

เกษตร ธุรกิจการเกษตร หรอืการป่าไม้ รวมทัง้ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด อนัจะมผีลต่อการพฒันาการเกษตร 

ธุรกิจการเกษตร หรือการป่าไม้ ให้เจริญก้าวหน้า มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม 

ที่ดีของประเทศ ประกอบด้วยวิชาเอก ดังนี้

	 2.1		วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช	รหัส	90514

	 2.2		วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์	รหัส	90524

	 2.3		วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม	รหัส	90534

	 2.4		วิชาเอกธุรกิจการเกษตร	รหัส	90544

3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614 มุ่งให้การศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจ

สหกรณ์บนพื้นฐานของอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ โดยระบบการศึกษาทางไกล

4.  หลกัสตูรประกาศนยีบัตรส่งเสรมิและพฒันาการเกษตร  รหสั  90001  เน้นความรูด้้านส่งเสรมิและพฒันาการ

เกษตรเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ วางแผน รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตร และสามารถ

ประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้

5.  หลกัสตูรประกาศนยีบัตรการจดัการการผลติธญัพชืและพชือาหารสตัว์  รหสั 90002  ธญัพชืเป็นอาหารส�าคัญ 

ของมนุษย์ทั่วโลก หญ้าและพืชตระกูลถั่วมนุษย์ได้น�ามาท�าเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งสัตว์เหล่านี้ก็จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ 

นอกจากนีม้กีารแปรรปูเป็นแอลกอฮอล์เพือ่ใช้เป็นแหล่งพลงังานอกีด้วย ความรูเ้รือ่งการผลติธญัพชืและพชือาหารสตัว์จงึต้อง 

มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีมอีทิธพิลต่อการเจรญิเติบโตและการให้ผลผลติ

อย่างมีประสิทธิภาพ

6. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการจดัการการผลติพชืไร่อตุสาหกรรม  รหสั 90003 การผลติพชืไร่อตุสาหกรรมเน้น 

การผลติเชงิการค้า ต้องมกีารจดัการกระบวนการผลติทีเ่หมาะสม ตัง้แต่การเลอืกพืน้ทีป่ลกู การวางแผนการปลกู การดแูล 

รกัษาการปฏบัิติระหว่างการปลกู การเกบ็เกีย่ว และการปฏบัิตหิลงัการเกบ็เกีย่ว การแปรรปูเบ้ืองต้น ตลอดจนถึงการจดัการ 



288 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

การตลาดของการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการการผลิตพืชไร่

อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

7. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ  รหัส 90004 การผลิตไม้ดอก 

ไม้ประดบัเชงิธรุกจิ  ต้องศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อธรุกจิ สถานการณ์การตลาด สถานการณ์การผลติในประเทศไทยและต่างประเทศ 

รวมถงึความรูพ้ืน้ฐานในการท�าธรุกจิไม้ดอกไม้ประดบั และสิง่ส�าคญัคอื รูจ้กักระบวนการการจดัการผลติไม้ดอกไม้ประดบั 

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้เหมาะสมกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมในการประกอบ

ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

8. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ รหัส 90005 การผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพต้องเข้าใจการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อตัดสินใจผลิตไม้ผล โดยวิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาด  ศักยภาพทาง 

การผลติ ศกัยภาพทางเทคโนโลย ีศกัยภาพทางบคุคล ศกัยภาพทางการเงนิและปัจจยัเสรมิ และสามารถน�าความรูค้วามสามารถ 

ไปใช้ในการจัดการการผลิตไม้ผลให้เหมาะสมกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ

9. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ  รหัส 90006  การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจควร 

ศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัองค์ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการการผลติผกัท่ีมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้ทันกบัการเปลีย่นแปลง 

ของสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการผลิตผัก สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อม และสามารถน�าความรู้ทางด้านการจัดการการผลิตผักไปวางแผนและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพือ่ผลติบณัฑติและพฒันาทรพัยากรมนษุย์ทางด้านส่งเสรมิการเกษตร สหกรณ์ ธรุกจิการเกษตร การจดัการ

การผลติพืชและสตัว์ รวมทัง้การจัดการทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม ท้ังในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบการศกึษา

ทางไกล

2. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตร สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และ 

สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติ

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกร ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ด้านเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ 

ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 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)
วิชาเอกส่งเสริมและพ

ัฒ
นาการเกษตร (90164)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  รหัส 90164

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
เกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) กษ.บ. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Extension B.Ag. (Agricultural Extension and
and Development) Development)

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส 90

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

รหัส 90164

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 291-299

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 343-344

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 352-353

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์	

	 ในการประกอบอาชีพ	หรือการด�ารงชีวิต	หรือการเป็นผู้น�าสังคม	

	 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือมีอายุไม่น้อยกว่า		

 25	ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

	 มสธ.31	ในหน้า	478	และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

	 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภท

 วิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือ

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ

6. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ

 เทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่น

 ที่เกี่ยวข้อง หรือ

หมายเหตุ  ส�าหรบัผูส้�าเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนคิ (ปวท.) หรอืส�าเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอือนปุริญญา  

  หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าทีไ่ม่ใช่ประเภทวชิาเกษตรกรรม หรือประเภทวชิาอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง ให้ศึกษาชดุวชิาเพ่ิมเตมิในหมวดวชิาเฉพาะ  

  3 ชุดวิชา คือ

  1) ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม

  2) ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์

  3) ชุดวิชา 90307 การผลิตพืช
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส 90

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

รหัส 90164

(ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 291-299

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 343-344

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 352-353

7. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ

 เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่น 

 ที่เกี่ยวข้อง หรือ

8. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม

 หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

9. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

หมายเหตุ  ส�าหรบัผูส้�าเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนคิ (ปวท.) หรอืส�าเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอือนปุริญญา  

  หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าทีไ่ม่ใช่ประเภทวชิาเกษตรกรรม หรือประเภทวชิาอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง ให้ศึกษาชดุวชิาเพ่ิมเตมิในหมวดวิชาเฉพาะ  

  3 ชุดวิชา คือ

  1) ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม

  2) ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์

  3) ชุดวิชา 90307 การผลิตพืช
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพ

ัฒ
นาการเกษตร (90164)

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  รหัส 90164
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ		หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม	หรือ 

	 ประเภทวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 24	 ชุดวิชา	 (144	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

	 -		บังคับ			4			ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

 -		และเลือก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			15			ชุดวิชา

 90201 การจัดการฟาร์ม 91109 หลักการส่งเสริมและ 91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา 

 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ  พัฒนาการเกษตร  และนวัตกรรมเกษตร

   ทรัพยากรการเกษตร 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการ 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

   ทรัพยากรธรรมชาติ และ  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

   สิ่งแวดล้อม 91201 ผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และ 91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการ

 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์  จิตวิทยาในการส่งเสริมและ  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

   พื้นฐานเพื่อการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนา

 90305 การผลิตสัตว ์ 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  การเกษตร

 90307 การผลิตพืช 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม 91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและ

     และพัฒนาการเกษตร  พัฒนาการเกษตร(1)

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



292 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

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)

 -		เลือก			2			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 90406 ดิน น�้า และปุ๋ย 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก

 91464 พืชสวนประดับในการจัด 93353 การจัดการผลผลิตพืช  ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

   ภูมิทัศน์ 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 93467 การจัดการการผลิตไม้ผล

 91465 การจัดการการท่องเที่ยว 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช  เชิงธุรกิจ

   เชิงเกษตร  และพืชอาหารสัตว์ 93468 การจัดการการผลิตผัก

 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่  เชิงธุรกิจ

   และเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม	หรือประเภทวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพ

ัฒ
นาการเกษตร (90164)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 91201 ผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และ 91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการ

   พื้นฐานเพื่อการเกษตร  จิตวิทยาในการส่งเสริมและ  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91109 หลักการส่งเสริมและ  พัฒนาการเกษตร 91420 การวิจัยการส่งเสริมและ

   พัฒนาการเกษตร 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  พัฒนาการเกษตร

 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการ 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม 91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม

   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  และพัฒนาการเกษตร  และพัฒนาการเกษตร(1)

    91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา

     และนวัตกรรมเกษตร

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ		ปวส.	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

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

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการ 91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา

 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  และนวัตกรรมเกษตร

   พื้นฐานเพื่อการเกษตร 91201 ผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และ 91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการ

 90305 การผลิตสัตว ์  จิตวิทยาในการส่งเสริมและ  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 90307 การผลิตพืช  พัฒนาการเกษตร 91420  การวิจัยการส่งเสริมและ

 91109 หลักการส่งเสริมและ 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  พัฒนาการเกษตร

   พัฒนาการเกษตร 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม 91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม

     และพัฒนาการเกษตร  และพัฒนาการเกษตร(1)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพ

ัฒ
นาการเกษตร (90164)

4.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	หรือเทียบเทำ่ประเภทวิชำเกษตรกรรม	หรือประเภทวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 ชุดวิชา	 (90	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			3			ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 -		และเลือก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			9			ชุดวิชา

 91109 หลักการส่งเสริมและ 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการ

    พัฒนาการเกษตร 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการ  และพัฒนาการเกษตร 91420 การวิจัยการส่งเสริมและ

   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา  พัฒนาการเกษตร

 91201 ผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และ  และนวัตกรรมเกษตร 91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม

    จิตวิทยาในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  และพัฒนาการเกษตร(1)

 -		และเลือก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 91464 พืชสวนประดับในการจัด 91465 การจัดการการท่องเที่ยว 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ

   ภูมิทัศน์  เชิงเกษตร  และเศรษฐกิจ

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

5.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใชป่ระเภทวิชำเกษตรกรรม	หรือประเภทวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

 -	บังคับ			3			ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -		และเลือก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			12			ชุดวิชา

 90201 การจัดการฟาร์ม 91201 ผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และ 91419  การบริหารจัดการทุนเพื่อการ

 90305 การผลิตสัตว ์  จิตวิทยาในการส่งเสริมและ  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 90307 การผลิตพืช  พัฒนาการเกษตร 91420  การวิจัยการส่งเสริมและ

 91109 หลักการส่งเสริมและ 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  พัฒนาการเกษตร

   พัฒนาการเกษตร 91351  หลักการบริหารการส่งเสริม 91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม

 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการ  และพัฒนาการเกษตร  และพัฒนาการเกษตร(1)

   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา 

     และนวัตกรรมเกษตร 

 -		และเลือก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 91464 พืชสวนประดับในการจัด 91465 การจัดการการท่องเที่ยว 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ

   ภูมิทัศน์  เชิงเกษตร  และเศรษฐกิจ

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพ

ัฒ
นาการเกษตร (90164)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

6.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่ประเภทวิชำเกษตรกรรม	หรือสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 ชุดวิชา	 (72	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 		1		 ชุดวิชา		 (6	หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึกษา

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ		 10		 ชุดวิชา		 (60	หน่วยกิต)

 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 91201 ผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และ 91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อ

   พื้นฐานเพื่อการเกษตร  จิตวิทยาในการส่งเสริมและ  การส่งเสริมและพัฒนา

 91109 หลักการส่งเสริมและ  พัฒนาการเกษตร  การเกษตร

   พัฒนาการเกษตร 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 91420 การวิจัยการส่งเสริมและ

 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อ 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม  พัฒนาการเกษตร

   การส่งเสริมและพัฒนา  และพัฒนาการเกษตร 91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม

   การเกษตร 91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา  และพัฒนาการเกษตร(1)

     และนวัตกรรมเกษตร

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

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

7.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำที่ไม่ใชท่ำงกำรเกษตร

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 ชุดวิชา	 (90	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการ 91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา

 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  และนวัตกรรมเกษตร

   พื้นฐานเพื่อการเกษตร 91201 ผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และ 91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการ

 90305 การผลิตสัตว ์  จิตวิทยาในการส่งเสริมและ  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 90307 การผลิตพืช  พัฒนาการเกษตร 91420 การวิจัยการส่งเสริมและ

 91109 หลักการส่งเสริมและ 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  พัฒนาการเกษตร

   พัฒนาการเกษตร 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม 91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม

     และพัฒนาการเกษตร  และพัฒนาการเกษตร(1)

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพ

ัฒ
นาการเกษตร (90164)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช  รหัส 90514

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural  
Management)

B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช 

รหัส 90514

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 301-305

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 345

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 353-354

ส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง และต้องเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ 

	 ในการประกอบอาชพี	หรอืการด�ารงชีวิต	หรอืการเป็นผูน้�าสงัคม 

	 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือมีอายุไม่น้อยกว่า	 

 25	ปีบรบิรูณ์ ในวนัเปิดภาคการศกึษาทีส่มคัร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

 มสธ.31	ในหน้า	478	และส่งมาพร้อมหลกัฐานประกอบการสมัคร 

	 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเรจ็การศกึษาประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ทุกสาขาวิชา หรือ

4. ส�าเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า

    ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ  

    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร  หรือ

5.  ส�าเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า

     ทีไ่ม่ใช่ประเภทวชิาเกษตรกรรม หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเท่า หรอื  

    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร  
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตพ

ืช (90514)

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช  รหัส 90514
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเทำ่	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำทุกสำขำวิชำ

โครงสร้างหลักสูตร

ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 24	 ชุดวิชา	 (144	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			4			ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

 -		เลือก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)

 วิชาแกน			5			ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 90305 การผลิตสัตว์

 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ  พื้นฐานเพื่อการเกษตร 90307 การผลิตพืช

   ทรัพยากรเกษตร ทรัพยากร

   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 วิชาเฉพาะด้าน			13			ชุดวิชา	(78	หน่วยกิต)

	 -	 บังคับ			10			ชุดวิชา

 90406 ดิน น�้า และปุ๋ย 93337 การปรับปรุงพันธุ์พืช 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการ

 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  และการขยายพันธุ์พืช  การผลิตพืช

   การผลิตพืช(1) 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการ

 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น  93353  การจัดการผลผลิตพืช  การผลิตพืช(1) 

 93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 93442  ประสบการณ์วิชาชีพ

     การจัดการการผลิตพืช(2)

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 -		และเลือก			3			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 91464 พืชสวนประดับในการจัด 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่ 93467 การจัดการการผลิตไม้ผล

   ภูมิทัศน์  อุตสาหกรรม  เชิงธุรกิจ

 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก 93468 การจัดการการผลิตผัก

   และพืชอาหารสัตว์  ไม้ประดับเชิงธุรกิจ  เชิงธุรกิจ

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญำ

					 หรือเทียบเทำ่	หรือปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร	

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

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12–14	 ชุดวิชา	(72–84	หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1)	ส�ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญำ	

	 	 หรือเทียบเทำ่ทำงกำรเกษตร 

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			3			ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 2)	ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

	 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			1			ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา
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ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			8			ชุดวิชา

 90201 การจัดการฟาร์ม 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการ

 93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 93353 การจัดการผลผลิตพืช  การผลิตพืช

 93337 การปรับปรุงพันธุ์พืช 93442 ประสบการณ์วิชาชีพ 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการ

   และการขยายพันธุ์พืช  การจัดการการผลิตพืช(1)  การผลิตพืช(2)

 -		เลือก			2			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก 93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

   และพืชอาหารสัตว ์  ไม้ประดับเชิงธุรกิจ 93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ

 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม	หรือ

					 อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ	หรือปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร 

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

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15–17	 ชุดวิชา	 (90–102	หน่วยกิต)

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 
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รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    	1)	ส�ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม	หรือ

									 อนุปริญญำหรือเทียบเทำ่ที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร	  
       (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			3			ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 2)	ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			1			ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ			13			ชุดวิชา	(78	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			11			ชุดวิชา

 90201  การจัดการฟาร์ม 93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 93442 ประสบการณ์วิชาชีพ

 90406 ดิน น�้า และปุ๋ย 93337 การปรับปรุงพันธุ์พืช  การจัดการการผลิตพืช(2)

 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  และการขยายพันธุ์พืช 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการ

   การผลิตพืช(1) 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช  การผลิตพืช

 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 93353 การจัดการผลผลิตพืช 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการ

       การผลิตพืช(1)

 -		เลือก			2			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก 93467 การจัดการการผลิตไม้ผล

   และพืชอาหารสัตว์  ไม้ประดับเชิงธุรกิจ  เชิงธุรกิจ

 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่   93468 การจัดการการผลิตผัก

   อุตสาหกรรม    เชิงธุรกิจ

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด  

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตพ

ืช (90514)

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์  รหัส 90524

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Managment) B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์

รหัส 90524

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 307-311

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 346

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 354

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์	

	 ในการประกอบอาชีพ	หรือการด�ารงชีวิต	หรือการเป็นผู้น�าสังคม	

	 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือมีอายุไม่น้อยกว่า		

 25	ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

 มสธ.31	ในหน้า	478	และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

	 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ทุกสาขาวิชา หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ  

 เทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ 

 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ  

 เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือ 

 เทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์  รหัส 90524
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเทำ่	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำทุกสำขำวิชำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 24	 ชุดวิชา	 (144	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			4			ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

 -		เลือก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			15			ชุดวิชา

 90201 การจัดการฟาร์ม 90307 การผลิตพืช 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการ

 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 93345 การปรับปรุงพันธุ์และ  การผลิตสัตว์(2)

   ทรัพยากรเกษตร ทรัพยากร  การสืบพันธุ์สัตว์ 93461 การจัดการผลผลิตและ

   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์  การตลาดสินค้าปศุสัตว์

 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

   พื้นฐานเพื่อการเกษตร 93448 ประสบการณ์วิชาชีพ 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 90305 การผลิตสัตว ์  การจัดการการผลิตสัตว์(1) 93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์

      93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

 -		เลือก			3			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 91109 หลักการส่งเสริมและ 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ 93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

   พัฒนาการเกษตร  และเศรษฐกิจ 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช  การเกษตร

   และนวัตกรรมเกษตร  และพืชอาหารสัตว์ 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยนักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462  

  การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาแล้ว
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ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรือเทียบเทำ่ประเภทวิชำเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ		หรือปริญญำตรี

					 หรือเทียบเทำ่ทำงกำรเกษตร

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

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12–14	 ชุดวิชา	(72–84	หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

     2.1	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ		ปวส.	หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร
  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

	 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			3			ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

	 2.2	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			1			ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์  

 93345   การปรับปรุงพันธุ์และ     

   การสืบพันธุ์สัตว์
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

93448 ประสบการณ์วิชาชีพ 93461 การจัดการผลผลิตและการตลาด 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

  การจัดการการผลิตสัตว์(1)  สินค้าปศุสัตว์ 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการ 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

  การผลิตสัตว์(2) 

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

3.	 ส�ำเรจ็กำรศึกษำ		ปวส.		หรอืเทียบเท่ำท่ีไม่ใช่ประเภทวชิำเกษตรกรรม		หรอือนุปรญิญำหรอืเทยีบเท่ำ		หรอืปรญิญำตร	ี 

	 หรือเทียบเทำ่ที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร

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

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15-17	 ชุดวิชา	 (90-102	หน่วยกิต)

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยนักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462  

  การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาแล้ว
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รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 3.1	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ		ปวส.	หรือเทียบเทำ่ที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่

														ทำงกำรเกษตร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

	 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			3			ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 3.2	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			1			ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			11			ชุดวิชา

 90201 การจัดการฟาร์ม 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 93461 การจัดการผลผลิตและการตลาด

 90305 การผลิตสัตว ์ 93448 ประสบการณ์วิชาชีพ  สินค้าปศุสัตว์

 93345 การปรับปรุงพันธุ์และ  การจัดการการผลิตสัตว์(1) 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

   การสืบพันธุ์สัตว ์ 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการ 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์  การผลิตสัตว์(2) 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

 -		เลือก			2			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 91109 หลักการส่งเสริมและ 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ 93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

   พัฒนาการเกษตร  และเศรษฐกิจ 93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์

 91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

   และนวัตกรรมเกษตร  และพืชอาหารสัตว์ 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยนักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462  

  การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาแล้ว
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  รหัส 90534

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management) B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้

และสิ่งแวดล้อม

รหัส 90534

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 313-316

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 347

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 355

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

	 ในการประกอบอาชีพ	หรือการด�ารงชีวิต	หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

	 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือมีอายุไม่น้อยกว่า	 

 25	ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

	 มสธ.31	ในหน้า	478	และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

	 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

 ทุกสาขาวิชา หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ

6. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 ทางวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอื่น 

 ที่เกี่ยวข้อง หรือ

7. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 ในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา  

 หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร



313ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการทรัพ

ยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  รหัส 90534
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเทำ่	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำทุกสำขำวิชำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 24	 ชุดวิชา	 (144	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			4			ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

 -		เลือก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			17			ชุดวิชา

 90201 การจัดการฟาร์ม 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้ 91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร

 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ  เพื่อสิ่งแวดล้อม  ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

   ทรัพยากรเกษตร ทรัพยากร 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการ 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้(1)

   ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 91326 วนศาสตร์เกษตร  เพื่อการจัดการทรัพยากร

   พื้นฐานเพื่อการเกษตร 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม  ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 90305 การผลิตสัตว ์ 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 90307 การผลิตพืช 91427 การป่าไม้ชุมชน  ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม(2)

 90406 ดิน น�้า และปุ๋ย   93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องมีการฝึกปฏิบัติโดยทางมหาวิทยาลัยจะส่งกิจกรรมการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาท�าและส่งกลับมาตาม 

  ก�าหนดการที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 -		เลือก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

       ธุรกิจการเกษตร

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำปรญิญำตร	ีหรอือนปุรญิญำหรอืเทยีบเท่ำทำงวนศำสตร์	เกษตรศำสตร์	เกษตรกรรม	หรอืสำขำวชิำ 

	 อื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือประกำศนียบัตรวิชำกำรป่ำไม้	หรือ	ปวส.	หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม

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

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12–14	 ชุดวิชา	(72–84	หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 2.1		ส�ำเรจ็กำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเท่ำทำงวนศำสตร์	เกษตรศำสตร์	เกษตรกรรม	หรอืสำขำวชิำอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			1			ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

	 2.2	 ส�ำเรจ็กำรศึกษำ	ปวส.	หรอืเทียบเท่ำประเภทวชิำเกษตรกรรม	หรอืประกำศนยีบตัรวชิำกำรป่ำไม้	หรอือนปุรญิญำ 

	 	 	 หรือเทียบเทำ่ทำงวนศำสตร	์เกษตรศำสตร์	เกษตรกรรม	หรือสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			3			ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการทรัพ

ยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			9			ชุดวิชา

 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการ 91427 การป่าไม้ชุมชน 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

   ทรัพยากรธรรมชาติ 91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร  เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 91326 วนศาสตร์เกษตร  ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  และสิ่งแวดล้อม

 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้(1) 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้    ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม(2)

 -		เลือก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม ้ 93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

   เพื่อสิ่งแวดล้อม 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช  ธุรกิจการเกษตร

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่ทำงวนศำสตร์	 เกษตรศำสตร	์ 

	 เกษตรกรรม	หรือ	ปวส.	หรือเทียบเทำ่ที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม

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

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15–17	 ชุดวิชา	 (90–102	หน่วยกิต)

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องมีการฝึกปฏิบัติโดยทางมหาวิทยาลัยจะส่งกิจกรรมการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาท�าและส่งกลับมาตาม 

  ก�าหนดการที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

     (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 3.1	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			1			ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

	 3.2	 ส�ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร	หรือ	ปวส.	หรือเทียบเท่ำ 

   ที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม 
  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			3			ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา
     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			12			ชุดวิชา

 90305 การผลิตสัตว ์ 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย
 90307 การผลิตพืช 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้
 90406 ดิน น�้า และปุ๋ย 91427 การป่าไม้ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม
 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการ 91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร 91467 ประสบการณ์วิชาชีพ
   ทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรป่าไม้

 91326 วนศาสตร์เกษตร 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้(1)  และสิ่งแวดล้อม(2)

 -		เลือก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม ้ 93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
   เพื่อสิ่งแวดล้อม 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช  การเกษตร

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)
สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องมีการฝึกปฏิบัติโดยทางมหาวิทยาลัยจะส่งกิจกรรมการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาท�าและส่งกลับมาตาม 

  ก�าหนดการที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

     (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร  รหัส 90544

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management) B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

รหัส 90544

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 318-323

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 348-349

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 356

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

	 ในการประกอบอาชีพ	หรือการด�ารงชีวิต	หรือการเป็นผู้น�าสังคม 

	 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือมีอายุไม่น้อยกว่า	 

	 25	ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

	 มสธ.31	ในหน้า	478	และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

	 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

  ทุกสาขาวิชา หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

    อนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี 

    การเงินและการธนาคาร หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ  

 บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือ 

6. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

    อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ประเภทวิชา

    เกษตรกรรม บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือปริญญาตรีหรือ  

 เทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร หรือบริหารธุรกิจ/

    พาณิชยศาสตร์
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร  รหัส 90544
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำทุกสำขำวิชำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 24	 ชุดวิชา	 (144	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			4			ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

 -		เลือก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)

 วิชาแกน			5			ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 90305 การผลิตสัตว์

 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ  พื้นฐานเพื่อการเกษตร 90307 การผลิตพืช

   ทรัพยากรเกษตร ทรัพยากร

   ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

	 วิชาเฉพาะด้าน			13			ชุดวิชา	(78	หน่วยกิต)

	 -		บังคับ			12			ชุดวิชา

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 94360 การจัดการการปฏิบัติการ 94433 ประสบการณ์วิชาชีพ

 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร  และทรัพยากรมนุษย์  ธุรกิจการเกษตร(1)

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ในธุรกิจการเกษตร 94462  ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 94431 การจัดการการตลาด 94463 การบัญชีและการเงินใน  

   ธุรกิจการเกษตร  สินค้าเกษตร  ธุรกิจการเกษตร  

 94330 การจัดการผลิตผลและ 94432 สารสนเทศและการวิจัย 94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   การแปรรูปผลิตผลเกษตร  ทางธุรกิจการเกษตร  โซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

 

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544)

 -		เลือก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและ

     และนวัตกรรมเกษตร  สหกรณ์

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร	หรืออนุปริญญำ	หรือ	ปวส.	หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำ 

	 เกษตรกรรม

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

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12–14	 ชุดวิชา	(72–84	หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทำงกำรเกษตร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			1			ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

	 2.2	 ส�ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำ	หรือ	ปวส.	หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำเกษตรกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			3			ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

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

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 94360 การจัดการการปฏิบัติการ 94433 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การภาษีอากร  และทรัพยากรมนุษย์  ธุรกิจการเกษตร(1)

 90201 การจัดการฟาร์ม  ในธุรกิจการเกษตร 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 94431 การจัดการการตลาด 94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจ

   ธุรกิจการเกษตร  สินค้าเกษตร  การเกษตร

    94432 สารสนเทศและการวิจัย 94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

     ทางธุรกิจการเกษตร  โซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทำงบริหำรธุรกิจ/พำณิชยศำสตร์ทุกสำขำวิชำ	หรืออนุปริญญำ	หรือ			

					 ปวส.	หรือเทียบเทำ่ประเภทวิชำบัญชี	กำรเงินและกำรธนำคำร

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

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12–14	 ชุดวิชา	(72–84	หน่วยกิต)	

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 3.1	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทำงบริหำรธุรกิจ/พำณิชยศำสตร์ทุกสำขำวิชำ

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			1			ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

	 3.2	 ส�ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำ	หรือ	ปวส.	หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำบัญชี	กำรเงินและกำรธนำคำร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			3			ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

 90201   การจัดการฟาร์ม 94360 การจัดการการปฏิบัติการ 94433 ประสบการณ์วิชาชีพ

 90305 การผลิตสัตว ์  และทรัพยากรมนุษย์  ธุรกิจการเกษตร(1)

 90307 การผลิตพืช  ในธุรกิจการเกษตร 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 94431 การจัดการการตลาด 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตร

   ธุรกิจการเกษตร  สินค้าเกษตร  และสหกรณ์ 

    94432 สารสนเทศและการวิจัย

     ทางธุรกิจการเกษตร

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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4.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี	หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร	บริหำรธุรกิจ/พำณิชยศำสตร์	หรือ 

	 อนุปริญญำ	หรือ	ปวส.	หรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่ประเภทวิชำเกษตรกรรม	บัญชี	กำรเงินและกำรธนำคำร

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

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15–17	 ชุดวิชา	 (90–102		หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 4.1	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่ทำงกำรเกษตร	บริหำรธุรกิจ/พำณิชยศำสตร์

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			1			ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

 4.2  ส�ำเรจ็กำรศกึษำอนปุรญิญำ	หรอื	ปวส.	หรอืเทยีบเท่ำทีไ่ม่ใช่ประเภทวชิำเกษตรกรรม	บญัช	ีกำรเงินและกำรธนำคำร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			3			ชุดวิชา		(18	หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 94360 การจัดการการปฏิบัติการ 94433 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การภาษีอากร  และทรัพยากรมนุษย์ใน  ธุรกิจการเกษตร(1)

 90201 การจัดการฟาร์ม  ธุรกิจการเกษตร 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

 90305 การผลิตสัตว ์ 94431 การจัดการการตลาด 94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจ

 90307 การผลิตพืช  สินค้าเกษตร  การเกษตร

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 94432 สารสนเทศและการวิจัย 94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   ธุรกิจการเกษตร  ทางธุรกิจการเกษตร  โซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

      94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตร

       และสหกรณ์

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544)

โปรดดูรายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

แขนงวิชาสหกรณ์  รหัส 90614

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สหกรณ์) บธ.บ. (สหกรณ์)
Bachelor of Business Administration
(Co-operatives)

B.B.A. (Co-operatives)

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาสหกรณ์

รหัส 90614

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 325-330

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 349-350

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 357

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์	

	 ในการประกอบอาชีพ	หรือการด�ารงชีวิต	หรือการเป็นผู้น�าสังคม	

	 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือมีอายุไม่น้อยกว่า		

 25	ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

	 มสธ.31	ในหน้า	478	และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

	 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

 ทุกสาขาวิชา หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ  

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพณิชยกรรม การเงิน  

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 

 บริหารธุรกิจ หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาพณิชยกรรม การเงิน  

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้อง

 กับบริหารธุรกิจ หรือ

6. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพณิชยกรรม 

 การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่ 

 เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ หรือ

7. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชา 

 พณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ 

 สาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
แขนงวิชาสห

กรณ์
 (90614)

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

แขนงวิชาสหกรณ์  รหัส 90614
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเทำ่		หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ		หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำทุกสำขำวิชำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 22	 ชุดวิชา	 (132	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			1			ชุดวิชา

 10151 ไทยศึกษา

 -		และเลือก			4			ชุดวิชา	โดยเลือกเรียนตามกลุ่มเนื้อหา	กลุ่มละ	1	ชุดวิชา	ดังนี้

 กลุ่มวิชาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 10131 สังคมมนุษย ์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

 วิชาแกน			6			ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   การบัญชีเพื่อการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 วิชาเฉพาะด้าน			8			ชุดวิชา	(48	หน่วยกิต)

 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ ์ 92223 การจัดการการเงินและ 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัย

 92117 สหกรณ์กับการพัฒนา  การภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์  ทางสหกรณ์

   เศรษฐกิจและสังคม 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

 92220 กฎหมายและกระบวนการ 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน  บริหารธุรกิจสหกรณ์(1)

   ทางการเมืองของสหกรณ ์  สหกรณ์

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



326 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

สา
ขา

วิช
าเ

กษ
ตร

ศา
สต

ร์แ
ละ

สห
กร

ณ
์ (

90
)

แข
นง

วิช
าส

ห
กร

ณ
์ (

90
61

4)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 3	 ชุดวิชา	 (18		หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำพณิชยกรรม	กำรเงิน	กำรบัญชี	 เศรษฐศำสตร์	 

	 บริหำรธุรกิจ	หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจ

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

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)
 10121  อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา
     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)
 วิชาแกน			3			ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)
 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30210  การจัดการการผลิตและ 30211  องค์การและการจัดการ และ 
     ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 วิชาเฉพาะด้าน			7			ชุดวิชา	(42	หน่วยกิต)
 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ ์ 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัย
 92117 สหกรณ์กับการพัฒนา 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน  ทางสหกรณ์
   เศรษฐกิจกับสังคม  สหกรณ์ 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ 
 92223 การจัดการการเงินและ    บริหารธุรกิจสหกรณ์(1)

   การภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์      

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
แขนงวิชาสห

กรณ์
 (90614)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

3.	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำปวส.	หรอือนปุรญิญำหรอืเทยีบเท่ำทีไ่ม่ใช่สำขำวชิำพณชิยกรรม		กำรเงนิ		กำรบญัช	ี	เศรษฐศำสตร์	

					 บริหำรธุรกิจ	หรือสำขำวิชำที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 11	 ชุดวิชา	 (66	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 ชุดวิชา	 (90	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

 10121  อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 11	 ชุดวิชา	 (66	หน่วยกิต)

 วิชาแกน			4			ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 30211 องค์การและการจัดการ และ

   การบัญชีเพื่อการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  การจัดการทรัพยากรมนุษย์

      60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

	 วิชาเฉพาะด้าน			7			ชุดวิชา	(42	หน่วยกิต)

 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ ์ 92223 การจัดการการเงินและการ 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัย

 92117 สหกรณ์กับการพัฒนา  ภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์  ทางสหกรณ์

   เศรษฐกิจและสังคม 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ 

    92320 การจัดการและการด�าเนินงาน  บริหารธุรกิจสหกรณ์(1)

     สหกรณ์

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

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

4.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำพณิชยกรรม	กำรเงิน	กำรบัญชี	 เศรษฐศำสตร	์บริหำรธุรกิจ	 

	 หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 ชุดวิชา	 (72	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

	 วิชาแกน			2			ชุดวิชา	(12	หน่วยกิต)

 30210 การจัดการการผลิตและ 30211  องค์การและการจัดการ และ 

   ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

 วิชาเฉพาะด้าน			8			ชุดวิชา	(48	หน่วยกิต)

 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 92223  การจัดการการเงินและ 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัย 

   การสหกรณ์  การภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์  ทางสหกรณ์

 92117 สหกรณ์กับการพัฒนา 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

   เศรษฐกิจและสังคม 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน  บริหารธุรกิจสหกรณ์(1)

 92220 กฎหมายและกระบวนการ  สหกรณ์

   ทางการเมืองของสหกรณ์

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
แขนงวิชาสห

กรณ์
 (90614)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

5.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเท่ำทีไ่ม่ใช่สำขำวชิำพณชิยกรรม	กำรเงนิ	กำรบญัชี	เศรษฐศำสตร์	บรหิำรธรุกจิ	 

	 หรือสำขำวิชำที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 11	 ชุดวิชา	 (66	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 11	 ชุดวิชา	 (66	หน่วยกิต)

 วิชาแกน			3			ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   การบัญชีเพื่อการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด      

 วิชาเฉพาะด้าน			8			ชุดวิชา	(48	หน่วยกิต)

 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 92223  การจัดการการเงินและ 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัย 

   การสหกรณ์  การภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์  ทางสหกรณ์

 92117 สหกรณ์กับการพัฒนา 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

   เศรษฐกิจและสังคม 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน  บริหารธุรกิจสหกรณ์(1)

 92220 กฎหมายและกระบวนการ  สหกรณ์

   ทางการเมืองของสหกรณ์

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

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  รหัส 90001

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ
ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ป. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Certificate in Agricultural Extension Cert. in Agricultural Extension and
and Development Development

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

รหัส  90001

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 332

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 350

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 358

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า		25	ปีบริบูรณ์	

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพั

ฒ
นาการเกษตร (90001)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  รหัส 90001

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ				 												5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า																					 5		 ชุดวิชา						(30	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา		 	(30	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			3			ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

   91109 หลักการส่งเสริมและ       91201 ผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และ            91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา 

        พัฒนาการเกษตร           จิตวิทยาในการส่งเสริมและ          และนวัตกรรมเกษตร

                                                                   พัฒนาการเกษตร

	 -	 และเลือก			2			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการ    91351 หลักการบริหารการส่งเสริม   91419  การบริหารจัดการทุนเพื่อการ 

               ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร               และพัฒนาการเกษตร                           ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

   91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร        91353  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  91420  การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนา

                                                            เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน          การเกษตร

                                                                                                           91465  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์  รหัส 90002

ชื่อประกาศนียบัตร                                                                          ชื่อย่อ
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืช                 ป. การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
และพืชอาหารสัตว์                                             
Certificate in Cereal and Forage Crop                Cert. in Cereal and Forage Crop
Production Management                                 Production Management

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืช

และพืชอาหารสัตว์

รหัส  90002

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 334

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 350

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 358

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า		25	ปีบริบูรณ์	

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญ

พ
ืชและพ

ืชอาห
ารสัตว์ (90002)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์  รหัส 90002

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 	5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า																							5		 ชุดวิชา						(30	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา		 	(30	หน่วยกิต)

		 -	 วิชาแกน			4			ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

   90307  การผลิตพืช            93352  หลักการจัดการการผลิตพืช            94330 การจัดการการผลิตผลและ

   93257  ศัตรูพืชเบื้องต้น                     การแปรรูปผลิตผลเกษตร

  - วิชาเฉพาะด้าน			1			ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  93456  การจัดการการผลิตธัญพืช

            และพืชอาหารสัตว์
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  รหัส 90003

ชื่อประกาศนียบัตร                                       ชื่อย่อ
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรม
Certificate in Industrial Crop
Production Management

ป. การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

Cert. in  Industrial Crop Production
Management

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่

อุตสาหกรรม

รหัส  90003

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 336

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 351

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 358

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า		25	ปีบริบูรณ์	

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพ

ืชไร่อุตสาห
กรรม (90003)



336 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  รหัส 90003

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 	5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า															 5		 ชุดวิชา						(30	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา		 	(30	หน่วยกิต)

	 -	 วิชาแกน			4			ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  90307 การผลิตพืช                        93352 หลักการจัดการการผลิตพืช    94330 การจัดการผลิตผลและ

  93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น                                                                           การแปรรูปผลิตผลเกษตร

	 -	 วิชาเฉพาะด้าน			1			ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

   93457  การจัดการการผลิตพืชไร่

            อุตสาหกรรม
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337ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ  รหัส 90004

ชื่อประกาศนียบัตร                                       ชื่อย่อ
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอก
ไม้ประดับเชิงธุรกิจ
Certificate in Flowering and Ornamental     
Plant Production Management

ป. การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

Cert. in  Flowering and Ornamental     
Plant Production Management

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอก

ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

รหัส  90004

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 338

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 351

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 358

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า		25	ปีบริบูรณ์	

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (90004)



338 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ  รหัส 90004

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 	5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า																							5		 ชุดวิชา						(30	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา		 	(30	หน่วยกิต)

 - วิชาแกน			4			ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

 90307 การผลิตพืช                       93352  หลักการจัดการการผลิตพืช    94330  การจัดการผลิตผลและ

 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น                                                                                  การแปรรูปผลิตผลเกษตร

	 -	 วิชาเฉพาะด้าน			1			ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

 93458  การจัดการการผลิตไม้ดอก

           ไม้ประดับเชิงธุรกิจ
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339ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ  รหัส 90005

ชื่อประกาศนียบัตร                                       ชื่อย่อ
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
Certificate in Fruit Production Management

ป. การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
Cert. in Fruit Production Management

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

รหัส  90005

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 340

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 351

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 359

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า		25	ปีบริบูรณ์	

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ (90005)



340 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ  รหัส 90005

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 							5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า																		 5		 ชุดวิชา						(30	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา		 	(30	หน่วยกิต)

 - วิชาแกน			4			ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

   90307  การผลิตพืช                       93352  หลักการจัดการการผลิตพืช 94330  การจัดการผลิตผลและ

   93257  ศัตรูพืชเบื้องต้น                                                                                  การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 - วิชาเฉพาะด้าน			1			ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

   93467 การจัดการการผลิตไม้ผล

            เชิงธุรกิจ
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341ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ  รหัส 90006

ชื่อประกาศนียบัตร                                       ชื่อย่อ
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
Certificate in Vegetables Production 
Management

ป. การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
Cert. in Vegetables Production
Management

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ

รหัส  90006

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 342

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 351

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 359

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า		25	ปีบริบูรณ์	

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ (90006)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ  รหัส 90006

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 	5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า																							5		 ชุดวิชา						(30	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา		 	(30	หน่วยกิต)

  - วิชาแกน			4			ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

   90307 การผลิตพืช                        93352 หลักการจัดการการผลิตพืช       94330 การจัดการผลิตผลและ

  93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น                                                                       การแปรรูปผลิตผลเกษตร

	 -	 วิชาเฉพาะด้าน			1			ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

   93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90164

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1)			ส�าเร็จการศึกษา	 ม.3	 หรือเทียบเท่า	 หรือ	 ม.6	 หรือเทียบเท่า	 หรือ	 ปวช.	 หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือ 

	 ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10103 ทักษะชีวิต
90307 การผลิตพืช
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,100 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

2)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10151 ไทยศึกษา
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
และเลือกเสร	ี1	ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

3)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

90307 การผลิตพืช
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
และเลือกเสร	ี1	ชุดวิชา(1)

1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

หมายเหตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ท่ีแต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับ 

  ประกาศนียบัตร ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาท่ีสาขาวิชาท่ีศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียด 

  ชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th ไปที่หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก 

  ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

  ทัง้นีน้กัศกึษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนไม่ให้มวีนัและคาบเวลาสอบตรงกนั	เนือ่งจากมหาวทิยาลัย 

	 	ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า	1	ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90164 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

4)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวท.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100 บาท
1,000 บาท

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

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

5)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวท.	หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
90307 การผลิตพืช
และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,000 บาท
1,200 บาท

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

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์    30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

6)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10151 ไทยศึกษา
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
และเลือกเสร	ี1	ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

7)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

10151 ไทยศึกษา
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
และเลือกเสร	ี1	ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

หมายเหตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ท่ีแต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับ 

  ประกาศนียบัตร ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาท่ีสาขาวิชาท่ีศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียด 

  ชดุวิชาท่ีไม่อนญุาตให้เลือกเป็นชดุวิชาเลือกเสรีจากเวบ็ไซต์ http://www.stou.ac.th ไปทีห่ลกัสตูรและการสมคัรเรียน เลอืก ปรญิญาตร ี

   เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

  ทัง้นีน้กัศกึษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนไม่ให้มวีนัและคาบเวลาสอบตรงกนั	เนือ่งจากมหาวทิยาลัย 

	 	ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า	1	ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

10103 ทักษะชีวิต
90307 การผลิตพืช
90406 ดิน น�้า และปุ๋ย

1,100 บาท
1,200 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

2)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

10151 ไทยศึกษา
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

1,000 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

3)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

และเลือกเสร	ี1	ชุดวิชา(1)

4,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

4)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช

1,100 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

5)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

1,000 บาท
4,000 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

หมายเหตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ท่ีแต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับ 

  ประกาศนียบัตร ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาท่ีสาขาวิชาท่ีศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียด 

  ชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th ไปที่หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก 

  ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

  ทัง้นีน้กัศกึษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนไม่ให้มวีนัและคาบเวลาสอบตรงกนั	เนือ่งจากมหาวทิยาลัย 

	 	ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า	1	ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
90305 การผลิตสัตว์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

2)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

1,200 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

3)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

10151 ไทยศึกษา
90305 การผลิตสัตว์
93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

1,000 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564   เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

4)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

1,200 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

5)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

10151 ไทยศึกษา
90305 การผลิตสัตว์
93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

1,000 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า



347ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

2)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวนศาสตร	์เกษตรศาสตร์	เกษตรกรรม	หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10151 ไทยศึกษา
91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

1,000 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

3)	 ส�าเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	 หรือประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้	 หรืออนุปริญญาหรือ

	 เทียบเท่าทางวนศาสตร์	เกษตรศาสตร	์เกษตรกรรม	หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

4)	 ส�าเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น

 ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

90305 การผลิตสัตว์
90307 การผลิตพืช
90406 ดิน น�้า และปุ๋ย

1,200 บาท
1,200 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

5)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

90305 การผลิตสัตว์
90307 การผลิตพืช
90406 ดิน น�้า และปุ๋ย

1,200 บาท
1,200 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564  บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

10103 ทักษะชีวิต
10151 ไทยศึกษา
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

2)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

10151 ไทยศึกษา
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

3)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา

90307 การผลิตพืช
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร

1,200 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

4)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร	บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์

90307 การผลิตพืช
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร

1,200 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

5)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

6)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาบัญชี	การเงินและการธนาคาร

90307 การผลิตพืช
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร

1,200 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย



349ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

7)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	บัญชี	การเงินและการธนาคาร

10131 สังคมมนุษย์
90307 การผลิตพืช
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

1,100 บาท
1,200 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

2)	 ส�าเร็จการศกึษา	ปวส.	หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาพณชิยกรรม	การเงนิ	การบญัช	ีเศรษฐศาสตร์	บรหิารธรุกจิ	 

	 หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

3)	 ส�าเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ีไม่ใช่สาขาวิชาพณิชยกรรม	 การเงิน	 การบัญชี	 เศรษฐศาสตร	์ 

	 บริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

1,000 บาท
1,200 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
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แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

4)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพณิชยกรรม	 การเงิน	 การบัญชี	 เศรษฐศาสตร์	 บริหารธุรกิจ	 หรือ 

	 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
92220  กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

5)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีไม่ใช่สาขาวิชาพณิชยกรรม	 การเงิน	 การบัญชี	 เศรษฐศาสตร์	 บริหารธุรกิจ 

	 หรือสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
92220  กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90001

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

91109   หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91352   การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมการเกษตร
และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
91351   หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91420   การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91465   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564    เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ รหัส 90002

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

90307   การผลิตพืช
93352   หลักการจัดการการผลิตพืช

1,200 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หลักสูตรประกาศนียบัตร (ต่อ)

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม รหัส 90003

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

90307   การผลิตพืช
93352   หลักการจัดการการผลิตพืช
93457   การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

1,200 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์     31 ม.ค. 2564  บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564  เช้า
เสาร์      30 ม.ค. 2564   บ่าย

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ รหัส 90004

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

90307   การผลิตพืช
93352   หลักการจัดการการผลิตพืช
93458  การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

1,200 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564  บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564    เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ รหัส 90005

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

90307   การผลิตพืช
93352   หลักการจัดการการผลิตพืช

1,200 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564  บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564  เช้า

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ รหัส 90006

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

90307  การผลิตพืช
93352   หลักการจัดการการผลิตพืช

1,200 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564  บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564  เช้า
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90164

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	 ม.3	 หรือเทียบเท่า	 หรือ	 ม.6	 หรือเทียบเท่า	 หรือ	 ปวช.	 หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	 หรือ 

	 ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
90201 การจัดการฟาร์ม
91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

2)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10131 สังคมมนุษย์
91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

3)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์  17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564   เช้า

4)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวท.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10131 สังคมมนุษย์
91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

5)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวท.	หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10151 ไทยศึกษา
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
และเลือกเสร	ี1	ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

หมายเหตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ท่ีแต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับ 

  ประกาศนียบัตร ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาท่ีสาขาวิชาท่ีศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียด 

  ชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th ไปที่หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก 

  ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

  ทัง้นีน้กัศกึษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนไม่ให้มวีนัและคาบเวลาสอบตรงกนั	เนือ่งจากมหาวทิยาลัย 

	 	ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า	1	ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกันลาสอบตรงกัน	



353ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90164 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

6)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10151 ไทยศึกษา
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

7)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

90201 การจัดการฟาร์ม
91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

1,000 บาท
1,200 บาท
4,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

2)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

90201 การจัดการฟาร์ม
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
93353 การจัดการผลผลิตพืช

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

3)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

4)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
93353 การจัดการผลผลิตพืช

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
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วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

5)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร
   ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1,000 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

2)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

10151 ไทยศึกษา
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

1,000 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

3)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

4)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

1,200 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

5)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

90201 การจัดการฟาร์ม
93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

1,000 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย



355ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,000 บาท
1,000 บาท

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

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

2)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวนศาสตร	์เกษตรศาสตร์	เกษตรกรรม	หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

91326 วนศาสตร์เกษตร
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

1,200 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

3)	 ส�าเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้	 หรืออนุปริญญาหรือ 

	 เทียบเท่าทางวนศาสตร	์เกษตรศาสตร	์เกษตรกรรม	หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10151 ไทยศึกษา
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

4)	 ส�าเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น 

 ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

5)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

10151 ไทยศึกษา
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้

1,000 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

10152 ไทยกับสังคมโลก
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,200 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

2)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

3)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา

10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์
   ในธุรกิจการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

4)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร	บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์

10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

5)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
90201 การจัดการฟาร์ม

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

6)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาบัญชี	การเงินและการธนาคาร

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

7)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	บัญชี	การเงินและการธนาคาร

10151 ไทยศึกษา
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
90201 การจัดการฟาร์ม

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า



357ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

30210  การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด
92320  การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์
และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131  สังคมมนุษย์
10152  ไทยกับสังคมโลก

1,200 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

2)	 ส�าเรจ็การศกึษา	ปวส.	หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาพณชิยกรรม	การเงนิ	การบญัช	ีเศรษฐศาสตร์	บรหิารธุรกจิ	 

	 หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์
92320 การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

3)	 ส�าเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ีไม่ใช่สาขาวิชาพณิชยกรรม	 การเงิน	 การบัญชี	 เศรษฐศาสตร ์

	 บริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์
92320 การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

4)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพณิชยกรรม	 การเงิน	 การบัญชี	 เศรษฐศาสตร์	 บริหารธุรกิจ	 หรือ 

	 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์
92320 การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

5)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีไม่ใช่สาขาวิชาพณิชยกรรม	 การเงิน	 การบัญชี	 เศรษฐศาสตร์	 บริหารธุรกิจ	 

	 หรือสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์
92320 การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
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หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90001

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

91201   ผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริม
           และพัฒนาการเกษตร
และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
91110  สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร
91353  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
91419  การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,000 บาท

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

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564    เช้า
อาทิตย์     18 ก.ค. 2564   บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ รหัส 90002

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

93257  ศัตรูพืชเบื้องต้น
93456  การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
94330  การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร 

1,200 บาท
1,200 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564    เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม รหัส 90003

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

93257  ศัตรูพืชเบื้องต้น
94330  การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร

1,200 บาท
1,100 บาท

เสาร์       17 ก.ค. 2564  บ่าย
อาทิตย์    18 ก.ค. 2564    เช้า

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ รหัส 90004

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

93257  ศัตรูพืชเบื้องต้น
94330  การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร

1,200 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564   บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

หลักสูตรประกาศนียบัตร (ต่อ)

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ รหัส 90005

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

93257  ศัตรูพืชเบื้องต้น
93467  การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
94330  การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร

1,200 บาท
1,200 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564  บ่าย
เสาร์        17 ก.ค. 2564   เช้า
อาทิตย์     18 ก.ค. 2564   เช้า

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ รหัส 90006

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

93257  ศัตรูพืชเบื้องต้น
93468  การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
94330  การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร

1,200 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564   บ่าย
เสาร์        17 ก.ค. 2564   เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
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11) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96  มุ่งให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยก

ระดบัความรูค้วามสามารถของบคุลากรทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและบุคคลท่ีสนใจท่ัวไปให้มวีฒุกิารศกึษาและ 

ความรูค้วามสามารถทีส่งูขึน้ถงึระดับปรญิญาตร ีอกีท้ังยงัสามารถน�าความรูแ้ละทักษะท่ีได้รบัจากการศกึษาไปพฒันาตนเอง 

ตลอดจนงานที่ปฏิบัติอยู่ เพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอน 2 วิชาเอก คือ

 1.1 วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124

 1.2 วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอน 2 วิชาเอก คือ

 2.1	 วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	รหัส	96324 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้

   1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 1

   2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร รหัส 2  

 2.2	 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์	รหัส	96334 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้

   1) กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ รหัส 1

   2) กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี รหัส 2

3. หลักสูตรประกาศนียบัตร เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ     

 3.1 ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	รหัส	96111

		 3.2	 ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 รหัส	 96311	 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น	 เท่านั้น) 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้

          1) กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป รหัส 1

          2) กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รหัส 2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและยอมรับของสังคม

2. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น

3. เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม

5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในบัณฑิต

ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน�าความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ 

ใช้ในการประกอบวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งภาครัฐ 

และเอกชน นอกจากนีย้งัสามารถน�าความรูไ้ปประกอบอาชพีส่วนตวั และสามารถศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาห

กรรม (96124)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม  รหัส 96124

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Technology) B.Sc. (Industrial Technology)

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส 96

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

รหัส 96124

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 362-367

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 391

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 396-397

ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือ 

 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ

2. ส�าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้

    2.1 ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพ 

	 	 	 อยู่ในภาคอุตสาหกรรม	หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 

	 	 	 ไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือมีอายุไม่น้อยกว่า	25	ปีบริบูรณ ์ในวัน 

   เปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม	มสธ.31 

	 	 	 ในหน้า	478	และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

	 	 	 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเข้ารับการศึกษา หรือ

 2.2 ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

 2.3 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

        อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม  

   หรือ

 2.4 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

   อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้าน 

   อุตสาหกรรม หรือ

 2.5 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

   ทางด้านอุตสาหกรรม หรือ

 2.6 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ 

   สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม  รหัส 96124
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)	

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 24	 ชุดวิชา	 (144	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)	 	

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			14			ชุดวิชา

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี 97317 ระบบสารสนเทศและระบบ

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติ  การผลิต(1)  อัตโนมัติในอุตสาหกรรม

   ส�าหรับวิทยาศาสตร์และ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

   เทคโนโลยี  การควบคุมทางการผลิตใน  และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม

 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์  อุตสาหกรรม 97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐาน

   ส�าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล  อุตสาหกรรม

 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรม  การผลิต(2) 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ

   เครื่องกลส�าหรับเทคโนโลยี 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ  โซ่อุปทานส�าหรับอุตสาหกรรม

   อุตสาหกรรม(1)  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 97218 การจัดการด�าเนินงานและ  ผลิตในอุตสาหกรรม(2)  การผลิตอุตสาหกรรม(3)

   การเป็นผู้ประกอบการ  

  

หมายเหตุ  (1)  เป็นชุดวิชาที่มีการเก็บคะแนนจากการท�ากิจกรรมในระบบ e-Learning

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (3) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาห

กรรม (96124)

 -		เลือก				4			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 97407 การจัดการทางการผลิตและ 97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ

 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์        คอมพิวเตอร์ประยุกต์

 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์(1)

   การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  การท�างานในอุตสาหกรรม 97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง

 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และ 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ  อุตสาหกรรมและการจัดการ

   บรรจุภัณฑ์(1)  ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม  โครงการ

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำทำงด้ำนอุตสำหกรรม	

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)	 	 	

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา  

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด



364 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

สา
ขา

วิช
าว

ิทย
าศ

าส
ตร

์แล
ะเ

ทค
โน

โล
ยี 

(9
6)

วิช
าเ

อก
เท

คโ
นโ

ลย
ีกา

รผ
ลิต

อุต
สา

ห
กร

รม
 (

96
12

4)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)	

 -		บังคับ			12			ชุดวิชา

 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�าหรับ 97314  เทคโนโลยีการวางแผนและ 97317 ระบบสารสนเทศและระบบ

           เทคโนโลยีอุตสาหกรรม          การควบคุมทางการผลิตใน  อัตโนมัติในอุตสาหกรรม

 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรม           อุตสาหกรรม 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

           เครื่องกลส�าหรับเทคโนโลยี 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล        สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม

   อุตสาหกรรม(1)  การผลิต(2) 97419  การจัดการคุณภาพและมาตรฐาน

 97218 การจัดการด�าเนินงานและ 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ         อุตสาหกรรม

   การเป็นผู้ประกอบการ   ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและ  ผลิตในอุตสาหกรรม(2)  ส�าหรับอุตสาหกรรม

   กรรมวิธีการผลิต(1)             97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

       การผลิตอุตสาหกรรม(3)

 -		เลือก			2			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 97423 การวางผังโรงงานและ 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ 97433  การศึกษาความเป็นไปได้ทาง

           การศึกษาการท�างาน   ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม            อุตสาหกรรมและการจัดการ

           ในอุตสาหกรรม 97426  วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ  โครงการ

              คอมพิวเตอร์ประยุกต์

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่ทำงด้ำนอุตสำหกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 20	 ชุดวิชา	 (120	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)	 	 	

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา  

               และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต     

 

หมายเหตุ  (1)  เป็นชุดวิชาที่มีการเก็บคะแนนจากการท�ากิจกรรมในระบบ e-Learning

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (3) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาห

กรรม (96124)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)	

 -		บังคับ			14			ชุดวิชา

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี 97317 ระบบสารสนเทศและระบบ

 96102 คณิตศาสตร์และสถิต ิ       การผลิต(1)       อัตโนมัติในอุตสาหกรรม

   ส�าหรับวิทยาศาสตร์และ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ 97418  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

   เทคโนโลยี  การควบคุมทางการผลิตใน         สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม

 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์        อุตสาหกรรม 97419  การจัดการคุณภาพและมาตรฐาน

           ส�าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล       อุตสาหกรรม

 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรม            การผลิต(2) 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

           เครื่องกลส�าหรับเทคโนโลยี 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ         ส�าหรับอุตสาหกรรม

           อุตสาหกรรม(1)            ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 97218 การจัดการด�าเนินงานและ          ผลิตในอุตสาหกรรม(2)  การผลิตอุตสาหกรรม(3)

   การเป็นผู้ประกอบการ  

 -	 เลือก			3			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ์ 97407 การจัดการทางการผลิตและ 97424  กลยุทธ์การจัดการระบบ

 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์            การควบคุมคุณภาพ            ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี            ทางการพิมพ์ 97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ

         การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 97423 การวางผังโรงงานและ       คอมพิวเตอร์ประยุกต์

 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และ        การศึกษาการท�างาน 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์(2)

           บรรจุภัณฑ์(2)  ในอุตสาหกรรม 97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง

                 อุตสาหกรรมและการจัดการ

       โครงการ

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

4.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำทำงด้ำนอุตสำหกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 ชุดวิชา	 (90	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

หมายเหตุ  (1 ) เป็นชุดวิชาที่มีการเก็บคะแนนจากการท�ากิจกรรมในระบบ e-Learning

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

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

 10151 ไทยศึกษา       

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			12			ชุดวิชา

 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ  97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ

   ส�าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การควบคุมทางการผลิตใน    ในอุตสาหกรรม

 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรม   อุตสาหกรรม                  97418   ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

           เครื่องกลส�าหรับเทคโนโลยี 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล  สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม

           อุตสาหกรรม(1)              การผลิต(2)                      97419  การจัดการคุณภาพและมาตรฐาน

 97218 การจัดการด�าเนินงานและ 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ   อุตสาหกรรม

     การเป็นผู้ประกอบการ            ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  97420  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและ            ผลิตในอุตสาหกรรม(2)                   ส�าหรับอุตสาหกรรม

            กรรมวิธีการผลิต(1)                                      97421  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

                            การผลิตอุตสาหกรรม(3)  

 -		เลือก			2			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 97423 การวางผังโรงงานและ 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ     97433  การศึกษาความเป็นไปได้ทาง

           การศึกษาการท�างาน            ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม    อุตสาหกรรมและการจัดการ

   ในอุตสาหกรรม 97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ    โครงการ

              คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

5.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่สำขำวิชำทำงด้ำนอุตสำหกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา       

 

หมายเหตุ  (1)  เป็นชุดวิชาที่มีการเก็บคะแนนจากการท�ากิจกรรมในระบบ e-Learning

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (3) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาห

กรรม (96124)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)	

 -		บังคับ			14			ชุดวิชา

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี 97317 ระบบสารสนเทศและระบบ

 96102 คณิตศาสตร์และสถิต ิ  การผลิต(1)  อัตโนมัติในอุตสาหกรรม

   ส�าหรับวิทยาศาสตร์และ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

   เทคโนโลยี         การควบคุมทางการผลิตใน            สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม

 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์         อุตสาหกรรม 97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐาน

           ส�าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล            อุตสาหกรรม

 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรม  การผลิต(2) 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

        เครื่องกลส�าหรับเทคโนโลยี 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ            ส�าหรับอุตสาหกรรม

             อุตสาหกรรม(1)            ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 97218 การจัดการด�าเนินงานและ            ผลิตในอุตสาหกรรม(2)        การผลิตอุตสาหกรรม(3)

   การเป็นผู้ประกอบการ  

 -		เลือก			3			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 โดยให้เลือกอย่างน้อย			2			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 97423 การวางผังโรงงานและ 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ 97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง

           การศึกษาการท�างาน       ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม            อุตสาหกรรมและการจัดการ

           ในอุตสาหกรรม 97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ            โครงการ

              คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 

 -		และเลือกอีก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97407 การจัดการทางการผลิตและ

           บรรจุภัณฑ์            การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์            การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

 97214 วัสดุทางการพิมพ์และ 97318 การออกแบบทางการพิมพ์ 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์(2)

           บรรจุภัณฑ์            และบรรจุภัณฑ์(2) 

หมายเหตุ  (1)  เป็นชุดวิชาที่มีการเก็บคะแนนจากการท�ากิจกรรมในระบบ e-Learning

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (3) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  รหัส 96134

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Technology) B.Sc. (Industrial Technology)

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัส 96

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

รหัส 96134

ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือ 

 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ

2. ส�าเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้

    2.1 ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพ 

	 	 	 อยู่ในภาคอุตสาหกรรม	หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 

	 	 	 ไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือมีอายุไม่น้อยกว่า	25	ปีบริบูรณ ์ในวัน 

   เปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม	มสธ.31 

	 	 	 ในหน้า	478	และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

	 	 	 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเข้ารับการศึกษา หรือ

 2.2 ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

 2.3 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

        อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม   

   หรือ

 2.4 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

   อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้าน 

   อุตสาหกรรม หรือ

 2.5 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

   ทางด้านอุตสาหกรรม หรือ

 2.6 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ 

   สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 369-374

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 392

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 397-398
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีการพ

ิมพ์
และบรรจุภัณ

ฑ
์ (96134)

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  รหัส 96134
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเทำ่	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)	

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 24	 ชุดวิชา	 (144	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา  

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			14			ชุดวิชา

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 97214 วัสดุทางการพิมพ์และ 97407 การจัดการทางการผลิตและ

 96102 คณิตศาสตร์และสถิต ิ  บรรจุภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพ

   ส�าหรับวิทยาศาสตร์และ 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทางการพิมพ์

   เทคโนโลยี  การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์(1) 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์(1)

           การพิมพ์ 97318  การออกแบบทางการพิมพ์ 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ            และบรรจุภัณฑ์(1)            การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์(2)

           บรรจุภัณฑ์ 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์(1) 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์(1)

 -		เลือก			4			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 97218 การจัดการด�าเนินงานและ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล

           การเป็นผู้ประกอบการ            การควบคุมทางการผลิตใน            การผลิต(1)

 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและ            อุตสาหกรรม 

           กรรมวิธีการผลิต(3)

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

              (3)  เป็นชุดวิชาที่มีการเก็บคะแนนจากการท�ากิจกรรมในระบบ e-Learning
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 -		เลือก			4			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี	้ (ต่อ)

 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ 97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง

   ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  โซ่อุปทานส�าหรับอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมและการจัดการ

   ผลิตในอุตสาหกรรม(1) 97423 การวางผังโรงงานและ  โครงการ

 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  การศึกษาการท�างานใน 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์ 

    และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรม  บนเว็บและโมบาย

 97419 การจัดการคุณภาพและ 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการ 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

   มาตรฐานอุตสาหกรรม  ในอุตสาหกรรม

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย 

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำทำงด้ำนอุตสำหกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

 10121  อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา  

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีการพ

ิมพ์
และบรรจุภัณ

ฑ
์ (96134)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)	

 -		วิชาบังคับ			10			ชุดวิชา

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 97214 วัสดุทางการพิมพ์และ 97318 การออกแบบทางการพิมพ ์

 96102 คณิตศาสตร์และสถิต ิ  บรรจุภัณฑ์  และบรรจุภัณฑ์(1) 

   ส�าหรับวิทยาศาสตร์และ 97215 วิทยาศาสตร์และ 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์(1) 

   เทคโนโลยี   เทคโนโลยีการพิมพ์ 97407 การจัดการทางการผลิตและ

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ ์  และบรรจุภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์   97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

                 การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์(2)

 -		วิชาเลือก			4			ชุดวิชา

	 โดยเลือก			3			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์(1) 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์ 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์(1)

 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ 97420 การจัดการโลจิสติกส์ 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์(1)          

           ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  และโซ่อุปทานส�าหรับ     

           ผลิตในอุตสาหกรรม(1)  อุตสาหกรรม 

 และเลือกอีก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 97218 การจัดการด�าเนินงานและ 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง

   การเป็นผู้ประกอบการ  และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมและการจัดการ       

 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและ 97419 การจัดการคุณภาพและ          โครงการ

   กรรมวิธีการผลิต(3)  มาตรฐานอุตสาหกรรม 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์         

 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ 97423 การวางผังโรงงานและ  บนเว็บและโมบาย

   การควบคุมทางการผลิตใน  การศึกษาการท�างาน 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

   อุตสาหกรรม  ในอุตสาหกรรม 

 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ 

   การผลิต(1)  ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำอื่นที่ไม่ใช่สำขำวิชำทำงด้ำนอุตสำหกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 20	 ชุดวิชา	 (120	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

                  (3 ) เป็นชุดวิชาที่มีการเก็บคะแนนจากการท�ากิจกรรมในระบบ e-Learning
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รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)

 -		วิชาบังคับ			14			ชุดวิชา

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97407 การจัดการทางการผลิตและ

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับ  การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 97216  เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์(1) 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ ์ 97318 การออกแบบทางการพิมพ์ 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์(1)

 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์  และบรรจุภัณฑ์(1) 97432  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

    97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์ 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์(1)  การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์(2)

        97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์(1)

 -		เลือก			3			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 97218 การจัดการด�าเนินงานและ 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา

           การเป็นผู้ประกอบการ  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  การท�างานในอุตสาหกรรม

 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและ            ผลิตในอุตสาหกรรม(1) 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการ

           กรรมวิธีการผลิต(3) 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ในอุตสาหกรรม

 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ        และสิ่งแวดล้อมใน 97433  การศึกษาความเป็นไปได้ทาง

           การควบคุมทางการผลิตใน  อุตสาหกรรม            อุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ

   อุตสาหกรรม 97419 การจัดการคุณภาพและ 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์

 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล  มาตรฐานอุตสาหกรรม  บนเว็บและโมบาย

           การผลิต(1) 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ 99414  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

              โซ่อุปทานส�าหรับอุตสาหกรรม

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

              (3 ) เป็นชุดวิชาที่มีการเก็บคะแนนจากการท�ากิจกรรมในระบบ e-Learning
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีการพ

ิมพ์
และบรรจุภัณ

ฑ
์ (96134)

4.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำทำงด้ำนอุตสำหกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 ชุดวิชา	 (90	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)	

 10151 ไทยศึกษา       

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			10			ชุดวิชา

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 97214 วัสดุทางการพิมพ์และ 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์(1)

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับ  บรรจุภัณฑ์ 97407 การจัดการทางการผลิตและ

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ ์  การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 97318 การออกแบบทางการพิมพ์  การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์(2)

     และบรรจุภัณฑ์(1)  

 -		เลือก			3			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้	   

 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์(1) 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์(1)

 97410  การจัดการธุรกิจการพิมพ ์   โซ่อุปทานส�าหรับอุตสาหกรรม 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์(1)

 -		และเลือกอีก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 97218 การจัดการด�าเนินงานและ 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการ

           การเป็นผู้ประกอบการ  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  ในอุตสาหกรรม

 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและ  ผลิตในอุตสาหกรรม(1) 97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง

   กรรมวิธีการผลิต(3) 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  อุตสาหกรรมและการจัดการ

 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ  และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม  โครงการ

           การควบคุมทางการผลิตใน 97419 การจัดการคุณภาพและ 99319  การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์

           อุตสาหกรรม            มาตรฐานอุตสาหกรรม  บนเว็บและโมบาย

 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

           การผลิต(1)  การท�างานในอุตสาหกรรม

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

              (3) เป็นชุดวิชาที่มีการเก็บคะแนนจากการท�ากิจกรรมในระบบ e-Learning
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5.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำที่ไม่ใช่สำขำวิชำทำงด้ำนอุตสำหกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			14			ชุดวิชา

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97407 การจัดการทางการผลิตและ

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับ  การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์(1) 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ ์ 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และ 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์(1)

      97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์(1) 97432  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์(1)  การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์(2)

              97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์(1)

 -		เลือก			3			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 97218 การจัดการด�าเนินงานและ 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา

           การเป็นผู้ประกอบการ  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต  การท�างานในอุตสาหกรรม

 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและ  ในอุตสาหกรรม(1) 97424  กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการ

           กรรมวิธีการผลิต(3) 97317 ระบบสารสนเทศและ  ในอุตสาหกรรม

 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ           ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง

           การควบคุมทางการผลิตใน 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  อุตสาหกรรมและการจัดการ

           อุตสาหกรรม  และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม  โครงการ

 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล         97419 การจัดการคุณภาพและ 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์ 

   การผลิต(1)  มาตรฐานอุตสาหกรรม  บนเว็บและโมบาย

    97420 การจัดการโลจิสติกส์และ 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

     โซ่อุปทานส�าหรับอุตสาหกรรม 

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง 

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

              (3) เป็นชุดวิชาที่มีการเก็บคะแนนจากการท�ากิจกรรมในระบบ e-Learning
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แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

1) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รหัส 96324

2) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์  รหัส 96334

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Bachelor of Science (Information and B.Sc. (Information and
Communication Technology) Communication Technology)

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัส 96

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร

   

1. วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   และการสื่อสาร  รหัส 96324

   เปิดสอน	2	กลุ่มวิชา	ดังนี้

			 1)	เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	รหัส	1

			 2)	เทคโนโลยีการสื่อสาร	รหัส	2

2. วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์  รหัส 96334

	 เปิดสอน	2	กลุ่มวิชา	ดังนี้

				1)	วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต	์รหัส	1

		 2)	เว็บและโมบายเทคโนโลยี	รหัส	2

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 377-386

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 393-394

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 398-400

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์	

	 ในการประกอบอาชีพ	หรือการด�ารงชีวิต	หรือการเป็นผู้น�าสังคม	

	 อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือมีอายุไม่น้อยกว่า		

 25	ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม 

 มสธ.31	ในหน้า	478	และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

	 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ

6. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 

 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร 

 โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่ 

 สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

หมายเหตุ  ผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง 2 วิชาเอก ต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัส 

	 กลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	(มสธ.1)		ข้อ	19.3	และข้อ	19.4	ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่าน 

 อาจไม่สมบูรณ์
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัส 96

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร

   

1. วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   และการสื่อสาร  รหัส 96324

   เปิดสอน	2	กลุ่มวิชา	ดังนี้

			 1)	เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	รหัส	1

			 2)	เทคโนโลยีการสื่อสาร	รหัส	2

2. วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์  รหัส 96334

	 เปิดสอน	2	กลุ่มวิชา	ดังนี้

				1)	วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต	์รหัส	1

		 2)	เว็บและโมบายเทคโนโลยี	รหัส	2

 (ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 377-386

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 393-394

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 398-400

7. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่  

    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร

 โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่ 

 สภามหาวิทยาลัยรับรอง

 

หมายเหตุ  ผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง 2 วิชาเอก ต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัส 

	 กลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	(มสธ.1)		ข้อ	19.3	และข้อ	19.4	ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่าน 

 อาจไม่สมบูรณ์
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ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณ
ฑ

์และ
บรรจุภัณ

ฑ
์ (96111)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รหัส 96324

2) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์  รหัส 96334
1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.3	หรือเทียบเทำ่	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)	

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 24	 ชุดวิชา	 (144	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต      

 10131 สังคมมนุษย ์       

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)

 วิชาแกน			4			ชุดวิชา

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 99201 วิทยาศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยี 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย

 96102 คณิตศาสตร์และสถิต ิ  สารสนเทศและการสื่อสาร  ในระบบคอมพิวเตอร์

   ส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 วิชาเฉพาะด้าน			14			ชุดวิชา โดยเลือกวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ดังนี้

	 1)	 วิชำเอกกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร		รหัส	96324

  -		บังคับ			10			ชุดวิชา

 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบ  96412 การบริหารโครงการด้าน 99321 การประยุกต์เทคโนโลยี

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีสารสนเทศ  สารสนเทศและการสื่อสาร

 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 96414  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)  ส�าหรับผู้สูงอายุ

 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล(1) 99202 การวิเคราะห์ข้อมูล 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 96411 ระบบสารสนเทศและ 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ  สารสนเทศและการสื่อสาร(2)

   การจัดการความรู ้  และการประยุกต์ 

 

     

       
หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  - เลือก   4   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังนี้

 (1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  รหัส 1

	 96305	 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ	 96404	 การตรวจสอบระบบงาน	 96413	 การออกแบบและพัฒนาเว็บ(1)

											 งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม	 	 คอมพิวเตอร์และการควบคุม	 96415	 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

	 												 	 ภายใน	

 (2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร  รหัส 2

	 99313	 การสื่อสารไร้สายและ	 99410	 การจัดการและการออกแบบ	 99412	 หลักการและการบริหารเครือข่าย(1)

											 เครือข่าย	 										ระบบโทรคมนาคม	 99419	 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 2)	 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร	์	รหัส	96334

  - บังคับ   11   ชุดวิชา

	 96304	 การสื่อสารข้อมูลและระบบ		 99314	 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี	 99414	 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

	 	 	 เครือข่ายคอมพิวเตอร์		 99315	 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	 99419	 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

	 96408	 การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)		 	 และระบบปฏิบัติการ	 99420	 การโปรแกรมเว็บ(1)

 96414		การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)		 99316	 การวิเคราะห์และออกแบบ	 99429		ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
 99312	 คณิตศาสตร์ส�าหรับ	 	 ระบบเชิงวัตถุ	 	 คอมพิวเตอร์(2)

											 เทคโนโลยีสารสนเทศและ	 	 	

											 การสื่อสาร	 	 	

  - เลือก   3   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังนี้

 (1) กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  รหัส 1

	 99410	 การจัดการและการออกแบบ	 99415	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 99421	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ(1)

											 ระบบโทรคมนาคม	 	

 (2) กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี  รหัส 2 

	 99313	 การสื่อสารไร้สายและ	 99319	 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์	 99422	 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์

	 	 	 เครือข่าย	 	 บนเว็บและโมบาย	 	 เคลื่อนที่(1)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ	 ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร	 หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร	

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)	 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ	ในหลักสูตรที่เรียน

(3)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ	หรือตามที่สภาวิชาชีพ	หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย	

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว	 ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ	 STOU-EPT	 

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง	

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1)	เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (2)	เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา	ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

 

2.	 ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา	หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	 (ปวส.)	หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์	 

	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีการสื่อสาร	โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)	

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร	3	ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

	 10103	 ทักษะชีวิต	 10131	 สังคมมนุษย์	 10151	 ไทยศึกษา	 	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

 วิชาแกน   2   ชุดวิชา

	 96102	 คณิตศาสตร์และสถิติ	 99201	 วิทยาศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยี

	 	 	 ส�าหรับวิทยาศาสตร์และ	 	 สารสนเทศและการสื่อสาร

	 	 	 เทคโนโลยี	 	

 วิชาเฉพาะด้าน   11   ชุดวิชา โดยเลือกวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ดังนี้

 1)	 วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		รหัส	96324

  - บังคับ   7   ชุดวิชา

	 96407	 การพัฒนาระบบสารสนเทศ	 99301	 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ	 99409	 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

	 96408	 การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)		 	 และการประยุกต์	 	 สารสนเทศและการสื่อสาร(2)

 96414	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)		 99321	 การประยุกต์เทคโนโลยี
 99202	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 	 สารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับผู้สูงอายุ	

  - เลือก   4   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังนี้

 (1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  รหัส 1

	 96305	 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ	 96404	 การตรวจสอบระบบงาน	 96413	 การออกแบบและพัฒนาเว็บ(1)

	 	 	 งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม	 							 คอมพิวเตอร์และการควบคุม	 96415	 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

	 	 	 	 	 ภายใน

 (2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร  รหัส 2

	 99313			การสื่อสารไร้สายและ	 99410	 การจัดการและการออกแบบ	 99412	 หลักการและการบริหารเครือข่าย(1)

	 	 	 เครือข่าย	 										ระบบโทรคมนาคม	 99419	 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

	 2)	 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร	์	รหัส	96334

  - บังคับ   8   ชุดวิชา

	 96408	 การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)		 99314	 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี	 99420	 การโปรแกรมเว็บ(1)

 96414	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)		 99316	 การวิเคราะห์และออกแบบ	 99429	 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
 99312	 คณิตศาสตร์ส�าหรับ	 										ระบบเชิงวัตถุ	 	 คอมพิวเตอร์(2)

             								 เทคโนโลยีสารสนเทศและ	 99419	 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	

											 การสื่อสาร	

หมายเหตุ (1)	เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (2)	เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา	ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 - เลือก 3 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังนี้

  (1)  กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  รหัส 1

	 99410	 การจัดการและการออกแบบ	 99415	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 99421	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ(1)

											 ระบบโทรคมนาคม	 	

 (2) กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี  รหัส 2 

	 99313	 การสื่อสารไร้สายและ	 99319	 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์	 99422	 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์

	 	 	 เครือข่าย	 	 บนเว็บและโมบาย	 	 เคลื่อนที่(1)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ	 ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร	 หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร	

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)	 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ	ในหลักสูตรที่เรียน

(3)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ	หรือตามที่สภาวิชาชีพ	หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศกึษาของสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย	

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว	 ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ	 STOU-EPT	 

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง	

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

3.	 ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา	หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง		(ปวส.)	หรือเทียบเท่าที่ไม่ใชส่าขาวิชาคอมพิวเตอร	์ 

	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีการสื่อสาร	โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)	

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 20	 ชุดวิชา	 (120	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร	3	ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

	 10103	 ทักษะชีวิต	 10131	 สังคมมนุษย์	 10151	 ไทยศึกษา

หมายเหตุ (1)	เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)

 วิชาแกน   4   ชุดวิชา

	 96101	 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 99201	 วิทยาศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยี	 99402	 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย

	 96102	 คณิตศาสตร์และสถิติ	 	 สารสนเทศและการสื่อสาร	 	 ในระบบคอมพิวเตอร์

	 	 	 ส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 	

 วิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิชา โดยเลือกวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ดังนี้

	 1)	 วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		รหัส	96324

  - บังคับ   8   ชุดวิชา

	 96304	 การสื่อสารข้อมูลและระบบ	 96414	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)		 99321	 การประยุกต์เทคโนโลยี

	 	 	 เครือข่ายคอมพิวเตอร	์	 99202	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 	 สารสนเทศและการสื่อสาร

	 96407	 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 99301	 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ  ส�าหรับผู้สูงอายุ	  

 96408	 การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)		 	 และการประยุกต์ 99409	 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
  	 	 		 	 	 สารสนเทศและการสื่อสาร(2)

  - เลือก   4   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังนี้

 (1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  รหัส 1

	 96305	 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ	 96404	 การตรวจสอบระบบงาน	 96413	 การออกแบบและพัฒนาเว็บ(1)

											 งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม	 	 คอมพิวเตอร์และการควบคุม	 96415	 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

	 												 	 ภายใน	

 (2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร  รหัส 2

	 99313	 การสื่อสารไร้สายและ	 99410	 การจัดการและการออกแบบ	 99412	 หลักการและการบริหารเครือข่าย(1)

											 เครือข่าย	 	 ระบบโทรคมนาคม	 99419	 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

	 2)	 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร	์	รหัส	96334

  - บังคับ   9   ชุดวิชา

	 96304	 การสื่อสารข้อมูลและระบบ	 99312	 คณิตศาสตร์ส�าหรับ	 99419	 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

	 	 	 เครือข่ายคอมพิวเตอร	์	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศและ	 99420	 การโปรแกรมเว็บ(1)

	 96408	 การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)		 	 การสื่อสาร	 99429	 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ

	 96414	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)		 99314	 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี	 	 คอมพิวเตอร์(2) 
    99316	 การวิเคราะห์และออกแบบ	 	

											 	 	 ระบบเชิงวัตถุ	

  - เลือก   3   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังนี้

 (1) กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  รหัส 1

	 99410	 การจัดการและการออกแบบ	 99415	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 99421	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ(1)

											 ระบบโทรคมนาคม	 	

 (2) กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี  รหัส 2 

	 99313	 การสื่อสารไร้สายและ	 99319	 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์	 99422	 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ ์

	 	 	 เครือข่าย	 	 บนเว็บและโมบาย	 	 เคลื่อนที่(1)

หมายเหตุ (1)	เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

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

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ	 ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร	 หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร	

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)	 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ	ในหลักสูตรที่เรียน

(3)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ	หรือตามที่สภาวิชาชีพ	หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย	

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว	 ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ	 STOU-EPT	 

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง	

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

4.	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยี 

	 การสื่อสาร	โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)	

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 ชุดวิชา	 (90	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร	2	ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

	 10151		ไทยศึกษา	 	 	 	 	 	 	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

	 วิชาแกน   2   ชุดวิชา

	 96102	 คณิตศาสตร์และสถิติ	 99201	 วิทยาศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยี

	 	 	 ส�าหรับวิทยาศาสตร์และ	 	 สารสนเทศและการสื่อสาร

  	 เทคโนโลยี
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แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

 วิชาเฉพาะด้าน   11   ชุดวิชา โดยเลือกวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ดังนี้

	 1)	 วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		รหัส	96324

  - บังคับ   7   ชุดวิชา

	 96407	 การพัฒนาระบบสารสนเทศ	 99301	 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ	 99409	 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

	 96408	 การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)	 	 และการประยุกต์ 	 สารสนเทศและการสื่อสาร(2)

	 96414	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)		 99321	 การประยุกต์เทคโนโลยี

	 99202	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 	 สารสนเทศและการสื่อสาร	

	 	 	 	 		 ส�าหรับผู้สูงอายุ	

  - เลือก   4   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังนี้

 (1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  รหัส 1

	 96305	 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ	 96404	 การตรวจสอบระบบงาน	 96413	 การออกแบบและพัฒนาเว็บ(1)

								 	 งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม	 	 คอมพิวเตอร์และการควบคุม	 96415	 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

	 												 	 ภายใน	

 (2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร  รหัส 2

	 99313	 การสื่อสารไร้สายและ	 99410	 การจัดการและการออกแบบ	 99412	 หลักการและการบริหารเครือข่าย(1)

											 เครือข่าย	 	 ระบบโทรคมนาคม	 99419	 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

	 2)	 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร	์	รหัส	96334

  - บังคับ   8   ชุดวิชา

	 96408	 การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)	 99314	 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี	 99420	 การโปรแกรมเว็บ(1)

 96414	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)		 99316	 การวิเคราะห์และออกแบบ	 99429	 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
 99312	 คณิตศาสตร์ส�าหรับ	 	 ระบบเชิงวัตถุ	 	 คอมพิวเตอร์(2) 

											 เทคโนโลยีสารสนเทศและ	 99419	 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	

											 การสื่อสาร	 	 	 	

  - เลือก   3   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังนี้

 (1) กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  รหัส 1

	 99410	 การจัดการและการออกแบบ	 99415	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 99421	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ(1)

											 ระบบโทรคมนาคม	 	

        (2) กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี  รหัส 2 

	 99313	 การสื่อสารไร้สายและ	 99319	 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์	 99422	 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ ์

	 	 	 เครือข่าย	 	 บนเว็บและโมบาย	 	 เคลื่อนที่(1)  

หมายเหตุ (1)	เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

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

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ	 ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร	 หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร	

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)	 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ	ในหลักสูตรที่เรียน

(3)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ	หรือตามที่สภาวิชาชีพ	หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย	

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว	 ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ	 STOU-EPT	 

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง	

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา

5.	 ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเท่าทีไ่ม่ใช่สาขาวชิาคอมพวิเตอร์	เทคโนโลยสีารสนเทศ	เทคโนโลย ี

	 การสื่อสาร	โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)	

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร	3	ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)	

	 10151		ไทยศึกษา

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)

	 วิชาแกน   4   ชุดวิชา

	 96101	 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 99201	 วิทยาศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยี	 99402	 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย

	 96102			คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับ	 	 สารสนเทศและการสื่อสาร	 	 ในระบบคอมพิวเตอร์

	 	 	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
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แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

 วิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิชา โดยเลือกวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ดังนี้

 1)	 	วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		รหัส	96324

  - บังคับ   8   ชุดวิชา

	 96304	 การสื่อสารข้อมูลและระบบ		 96414	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)		 99321		การประยุกต์เทคโนโลยี

	 	 	 เครือข่ายคอมพิวเตอร์	 99202	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 	 สารสนเทศและการสื่อสาร

	 96407	 การพัฒนาระบบสารสนเทศ	 99301	 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ	 	 ส�าหรับผู้สูงอายุ

	 96408			การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)		  และการประยุกต์ 99409		ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
       สารสนเทศและการสื่อสาร(2)

  - เลือก   4   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังนี้

 (1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  รหัส 1

	 96305	 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ	 96404	 การตรวจสอบระบบงาน	 96413	 การออกแบบและพัฒนาเว็บ(1)

											 งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม	 	 คอมพิวเตอร์และการควบคุม	 96415	 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

	 												 	 ภายใน	

         (2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร  รหัส 2

	 99313	 การสื่อสารไร้สายและ	 99410	 การจัดการและการออกแบบ	 99412	 หลักการและการบริหารเครือข่าย(1)

											 เครือข่าย	 										ระบบโทรคมนาคม	 99419	 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

	 2)	 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์		รหัส	96334

  - บังคับ   9   ชุดวิชา
	 96304	 การสื่อสารข้อมูลและระบบ	 99312	 คณิตศาสตร์ส�าหรับ	 99316	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

	 	 	 เครือข่ายคอมพิวเตอร	์	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศและ	 99419	 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

	 96408			การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)		 					 การสื่อสาร	 99420	 การโปรแกรมเว็บ(1)

 96414	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)	 99314	 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี	 99429	 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ

											 	 	 	 	 คอมพิวเตอร์(2)

  - เลือก   3   ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังนี้

 (1) กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  รหัส 1

	 99410	 การจัดการและการออกแบบ	 99415	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 99421	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ(1)

											 ระบบโทรคมนาคม	 	

 (2)  กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี  รหัส 2 

	 99313	 การสื่อสารไร้สายและ	 99319	 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์	 99422	 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์

											 เครือข่าย	 	 บนเว็บและโมบาย	 	 เคลื่อนที่(1)

หมายเหตุ (1)	เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

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

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ	 ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร	 หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร	

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)	 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ	ในหลักสูตรที่เรียน

(3)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5)	 ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ	หรือตามที่สภาวิชาชีพ	หรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารหลกัสตูรการศึกษาของสาขาวิชาทีม่หาวทิยาลยัจดัส่งให้ในการตอบรบัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย	

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

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว	 ผู ้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ	 STOU-EPT	 

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 นับถึง	

วันที่ยื่นผลการทดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา
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ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณ
ฑ

์และ
บรรจุภัณ

ฑ
์ (96111)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  รหัส 96111 

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ป. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)
Certificate in Product and Packaging Technology Cert. in Product and Packaging Technology

(เปิดรับนักศึกษาใน	ภาคต้น	และ	ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัส 96

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์ 

รหัส 96111  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 388

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 395

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 401

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

	 ไม่น้อยกว่า	5	ปี	หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

 ที่สมัคร หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ากว่า	25	ปี	

	 บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง 

 ศึกษาธิการรับรอง หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา 

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรหีรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า จากสถาบัน 

 การศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  รหัส 96111

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

 -		บังคับ			3			ชุดวิชา

 97316 เทคโนโลยีการออกแบบ  97318 การออกแบบทางการพิมพ์ 97431 เทคโนโลยีการแปรรูป

   ผลิตภัณฑ์และกระบวน  และบรรจุภัณฑ์(1)  บรรจุภัณฑ์(1)

   การผลิตในอุตสาหกรรม(1)

 -		และเลือก			2			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้       

 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 97218 การจัดการด�าเนินงานและ 97419 การจัดการคุณภาพและ

 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  การเป็นผู้ประกอบการ  มาตรฐานอุตสาหกรรม

    97219 วัสดุอุตสาหกรรมและ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ

     กรรมวิธีการผลิต(2)  โซ่อุปทานส�าหรับอุตสาหกรรม 

    

    

        
หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 (2) เป็นชุดวิชาที่มีการเก็บคะแนนจากการท�ากิจกรรมในระบบ e-Learning



389ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิ

วเตอร์ (96311)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัส 96311 

ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อย่อ
ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ป. การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Certificate in Computer Programming Cert. in Computer Programming

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ	ภาคต้น	เท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัส 96

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รหัส 96311

เปิดสอน	2	กลุ่มวิชาดังนี้

1.	 กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป

	 รหัส	1

2.	 กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์

	 เคลื่อนที	่รหัส	2

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจากโครงสร้างและ

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 390

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 395

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่กระทรวง 

 ศึกษาธิการรับรอง หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

  หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวง 

 ศึกษาธิการรับรอง หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรหีรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า จาก

 สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหตุ  ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต้องกรอกรหัสและชื่อกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาในใบสมัครและ								

																ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	(มสธ.1) ข้อ	19.3	และข้อ	19.4	ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัส 96311  (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
	 หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

 1)		กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป		รหัส	1

  -		บังคับ			4			ชุดวิชา

 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)  99420 การโปรแกรมเว็บ(1) 99422 การโปรแกรมเชิงวัตถุ(1)

 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1)     

  -		และเลือก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้       

 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 99316 การวิเคราะห์และการออกแบบ 

     ระบบเชิงวัตถุ

 2)		กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่		รหัส	2

  -		บังคับ			4			ชุดวิชา

 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)  99420 การโปรแกรมเว็บ(1) 99422 การโปรแกรมประยุกต์บน

 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)    อุปกรณ์เคลื่อนที่(1) 

  -		และเลือก			1			ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้       

 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 99316 การวิเคราะห์และการออกแบบ 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์

     ระบบเชิงวัตถุ  บนเว็บและโมบาย

    

       

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

2)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส�าหรับอุตสาหกรรม

1,100 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

3)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม	

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส�าหรับอุตสาหกรรม

1,100 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

4)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

10151 ไทยศึกษา
97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส�าหรับอุตสาหกรรม

1,000 บาท
1,100 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

5)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส�าหรับอุตสาหกรรม

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

2)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

3)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

4)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย

5)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร ์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

2)	 ส�าเร็จการศกึษา	ปวส.	หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาคอมพวิเตอร์	เทคโนโลยสีารสนเทศ	เทคโนโลยกีารส่ือสาร	 

	 โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

3)	 ส�าเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ีไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลย ี

	 การสื่อสาร	โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

4)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีการสื่อสาร	 

	 โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)

1,000 บาท
1,000 บาท
2,800 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

5)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าท่ีไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลย ี

	 การสื่อสาร	โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึกษา
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)

1,000 บาท
1,000 บาท
2,800 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

1)		ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
96102  คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

2)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีการสื่อสาร	 
	 โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)

1,000 บาท
1,000 บาท
2,800 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

3)	 ส�าเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยี 
	 การสื่อสาร	โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า

4)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีการสื่อสาร	 
	 โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)

1,000 บาท
1,000 บาท
2,800 บาท

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

5)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยี 
	 การสื่อสาร	โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
10151 ไทยศึกษา
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
......... ชุดวิชาเลือกเสรี(2)

1,000 บาท
2,800 บาท

1,000 บาท

เสาร์ 30 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564  บ่าย

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
 (2) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับ ประกาศนียบัตร 
  ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า ยกเว้นชดุวิชาท่ีสาขาวชิาทีศ่กึษาไม่อนุญาตให้เลอืกเป็นชดุวชิาเลอืกเสรีได้ ดรูายละเอียดชดุวชิาทีไ่ม่อนญุาตให้ 
  เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th ไปที่หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การลง 
  ทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี
  ทัง้นีน้กัศกึษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนไม่ให้มวีนัและคาบเวลาสอบตรงกนั	เนือ่งจากมหาวทิยาลัย 

	 	ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า	1	ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96111 

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

97431   เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์(1)

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
97214   วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97218   การจัดการด�าเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
97419   การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
97420   การจัดการโลจิสต์ติกส์และโซ่อุปทานส�าหรับอุตสาหกรรม

5,100 บาท

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

เสาร์      30 ม.ค. 2564   เช้า

เสาร์      30 ม.ค. 2564   บ่าย
เสาร์      30 ม.ค. 2564   บ่าย
เสาร์      30 ม.ค. 2564   เช้า
เสาร์      30 ม.ค. 2564   บ่าย

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส 96311 ทุกกลุ่มวิชา 

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

96408   การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)

96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)

99420   การโปรแกรมเว็บ(1)

3,100 บาท
2,800 บาท
3,900 บาท

เสาร์       30 ม.ค. 2564   บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 บ่าย

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน  

ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

10103 ทักษะชีวิต
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97214   วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์(1)

97407    การจัดการทางการผลิตและการควบคุม
            คุณภาพทางการพิมพ์
97424   กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426   วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์

1,000 บาท
1,400 บาท

1,200 บาท
1,200 บาท
4,200 บาท
1,200 บาท

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

2)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

10131 สังคมมนุษย์
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
   กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(1)

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426   วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์

1,100 บาท
3,600 บาท

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

3)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
   กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(1)

97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
   ในอุตสาหกรรม

1,000 บาท
3,600 บาท

1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

4)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

10151 ไทยศึกษา
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
   ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
   กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(1)

1,000 บาท
1,200 บาท

3,600 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์  18 ก.ค. 2564 เช้า

5)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
   ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
   ในอุตสาหกรรม

1,400 บาท
1,200 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

1,000 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

2)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

10131 สังคมมนุษย์
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

1,100 บาท
1,400 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

3)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

1,000 บาท
1,400 บาท
1,200 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

4)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
97219   วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต(1)

97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
   ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
   กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(2)

97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
   ในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการ
   ในอุตสาหกรรม
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

1,400 บาท
1,200 บาท

1,000 บาท
1,200 บาท

3,600 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย 
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

5)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์(2)

1,400 บาท
1,200 บาท
3,800 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ม.ค. 2564 บ่าย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยี

1,000 บาท
1,400 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการเก็บคะแนนจากการท�ากิจกรรมในระบบ e-Learning
                        (2) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324 (ต่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

2)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีการสื่อสาร	 

	 โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)

99201 วิทยาศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ
   ด้านพาณิชยกรรม
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
........  ชุดวิชาเลือกเสรี(2)

3,100 บาท
1,200 บาท

1,400 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

3)	 ส�าเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลย ี

	 การสื่อสาร	โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

10131 สังคมมนุษย์
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,400 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

4)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีการสื่อสาร	 

	 โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)

1,000 บาท
1,000 บาท
3,100 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

5)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยี 

	 การสื่อสาร	โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99201 วิทยาศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1,400 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
 (2) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับ ประกาศนียบัตร 
  ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า ยกเว้นชดุวิชาท่ีสาขาวชิาทีศ่กึษาไม่อนุญาตให้เลอืกเป็นชดุวชิาเลอืกเสรีได้ ดรูายละเอียดชดุวชิาทีไ่ม่อนญุาตให้ 
  เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th ไปที่หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การลง 
  ทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี
  ทัง้นีน้กัศกึษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนไม่ให้มวีนัและคาบเวลาสอบตรงกนั	เนือ่งจากมหาวทิยาลัย 

	 	ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า	1	ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

1)	 ส�าเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,000 บาท
1,400 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์      17 ก.ค. 2564 บ่าย

2)	 ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีการสื่อสาร	 

	 โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

10103 ทักษะชีวิต
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)

1,000 บาท
1,000 บาท
3,100 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

3)	 ส�าเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยี 

	 การสื่อสาร	โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

10131 สังคมมนุษย์
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,100 บาท
1,400 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

4)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีการสื่อสาร	 

	 โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)

1,000 บาท
1,000 บาท
3,100 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย
อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า

5)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยี 

	 การสื่อสาร	โทรคมนาคม	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
99201 วิทยาศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา

1,400 บาท
1,000 บาท

1,200 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 เช้า
เสาร์ 17 ก.ค. 2564 บ่าย

เสาร์ 17 ก.ค. 2564 เช้า

อาทิตย์ 18 ก.ค. 2564 บ่าย

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96111 

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่

ส�าหรับผู้สมัครภาคปลาย

97316  เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
          ในอุตสาหกรรม(1)

97318  การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์(1)

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
97103  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97214  วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97219  วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต(2)

3,600 บาท

4,200 บาท

1,200 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   18 ก.ค. 2564   เช้า

อาทิตย์   18 ก.ค. 2564   บ่าย

อาทิตย์   18 ก.ค. 2564   บ่าย
เสาร์      17 ก.ค. 2564   เช้า
อาทิตย์   17 ก.ค. 2564   บ่าย

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
                       (2)  เป็นชุดวิชาที่มีการเก็บคะแนนจากการท�ากิจกรรมในระบบ e-Learning



7. สนามสอบและรหัสสนามสอบ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ�านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการจัดสอบ โดยการจัดสถานที่สอบที่ 

เรียกว่า “สนามสอบ” ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และบางจังหวัดมีสนามสอบระดับอ�าเภอให้นักศึกษาใช้เป็นสถานที่สอบ

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาเลือกสนามสอบไว้ก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนด

สนามสอบโดยให้ผู้สมัครด�าเนินการดังนี้

1. เลือกสนามสอบในข้อ 22 ของใบสมัครและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) โดยท�าเครื่องหมาย ✕  

ในช่อง    และกรอกชื่อโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดเป็นสนามสอบ จังหวัด และรหัสสนามสอบให้ครบถ้วน สามารถ 

ดูรายละเอียดรายชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและรหัสสนามสอบจาก หน้า 403-404

มหาวิทยาลัยจะจัดสอบตามสนามสอบที่นักศึกษาระบุไว้ ยกเว้น สนามสอบดังกล่าวไม่สามารถจัดสอบให้ได้ 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสอบในสนามสอบที่ใกล้เคียงกับสนามสอบที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ให้มากที่สุด

2. กรณีไม่ระบุสนามสอบ มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบให้โดยใช้รหัสไปรษณีย์ท่ีอยู่ท่ีนักศึกษาแจ้งไว้เพื่อขอ 

ใช้ในการติดต่อและรับเอกสารจากมหาวิทยาลัย โดยจะจัดสนามสอบให้ในสนามสอบที่ใกล้เคียงกับรหัสไปรษณีย์ที่อยู ่

ให้มากที่สุดเป็นเกณฑ์ในการจัดสนามสอบ
   

22. สถานที่ที่ให้มหาวิทยาลัยจัดสอบ

  22.1 จัดสอบโดยใช้รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ตามข้อ 12 เป็นเกณฑ์ในการจัดสอบของมหาวิทยาลัย 

     22.2 จัดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียน..............................จังหวัด ............................. รหัสสนามสอบ  
  

ส�าหรบัการสอบกลางภาคและการสอบซ่อมของแต่ละภาคการศกึษาจะมจี�านวนสนามสอบลดลงจาก สนานสอบ

ที่จัดให้ในการสอบปลายภาค ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้กับนักศึกษาที่เลือกสนามสอบไว้และไม่ได้จัดเป็นสนามสอบ 

ในภาคการศึกษานั้น ให้เข้าสอบในสนามสอบท่ีใกล้เคียงแทน โดยจะแจ้งรายละเอียดสนามสอบให้กับนักศึกษาทราบ

เป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์หรือตรวจสอบก�าหนดการสอบและสนามสอบจากเว็บไซต์ท่ี http://www.stou.ac.th  

หรือสอบถามทางโทรศัพท์ (อัตโนมัติ) หมายเลข 0 2504 7799 จัดส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีนักศึกษาแจ้ง 

ความประสงค์ไว้ หรือตรวจสอบสนามสอบบนอุปกรณ์พกพาผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ก่อนวันสอบประมาณ 2 สัปดาห์

อนึ่ง นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสนามสอบ ต้องยื่นค�าร้องขอย้ายสนามสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบ 45 วัน 

โดยส�าเนาใบค�าร้องขอย้ายสนามสอบ (มสธ.27) ได้จากคู่มือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หรือดาวน์โหลดใบค�าร้องจาก http://www.stou.ac.th  บริการนักศึกษา นักศึกษา

ปริญญาตรี Download  แบบฟอร์มต่างๆ                   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรือ e-mail : ic.proffice@stou.ac.th
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รายชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและรหัสสนามสอบ

จังหวัด ชื่อสนามสอบ
รหัส 

สนามสอบ
จังหวัด ชื่อสนามสอบ

รหัส 

สนามสอบ

กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 10002 ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ 23000

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 10004 ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 92000

โรงเรียนวัดราชาธิวาส 10006 ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม 63000

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 10007 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 63110

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 10008 นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 26000

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 10009 นครปฐม สถานศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง 73000

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 10010 นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 48000

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 10012 นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 30001

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 10013 โรงเรียนบุญวัฒนา 30002

โรงเรียนบางกะปิ 10014 โรงเรียนบัวใหญ่ 30120

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 10015 โรงเรียนสีคิ้ว

 “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

30140

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 10016

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 10017 นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ 10018 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 80110

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 10019 นครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 60000

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 10020 นนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 11001

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 10035 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 11002

กระบี่ โรงเรียนอ�ามาตย์พานิชนุกูล 81000 โรงเรียนปากเกร็ด 11006

กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 71000 นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส 96000

กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 46000 โรงเรียนสุไหงโก-ลก 96120

ก�าแพงเพชร โรงเรียนก�าแพงเพชรพิทยาคม 62000 น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 55000

ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 40000 โรงเรียนปัว 55120

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 40120 บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ 38000

โรงเรียนชุมแพศึกษา 40130 บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 31000

จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี 22000 โรงเรียนนางรอง 31110

ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 24000 ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล 12001

ชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล 20001 โรงเรียนธัญบุรี 12003

โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง 20004 ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 77000

โรงเรียนสิงห์สมุทร 20180 โรงเรียนหัวหิน 77110

ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 36000 ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ารุง 25000

ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย 86000 ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   วิทยาเขตปัตตานี

94000

เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 57000

เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 50001 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 13001

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 50002 พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 56000

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 50170 พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 66000
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รายชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและรหัสสนามสอบ (ต่อ)

จังหวัด ชื่อสนามสอบ
รหัส 

สนามสอบ
จังหวัด ชื่อสนามสอบ

รหัส 

สนามสอบ

ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 17000 สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 47000

พิษณุโลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 65000 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 47110

เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 67000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 67160 สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ 90000

เพชรบุรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 76000 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 90111

แพร่ โรงเรียนพิริยาลัย 54000 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 90160

พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 82000 สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา 91000

พัทลุง โรงเรียนพัทลุง 93000 สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 74001

ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 83000 สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร 75000

มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร 49000 สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ 01001

มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 44000 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 01002

แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา 58000 สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 27000

โรงเรียนแม่สะเรียง 58110 สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 18000

   “บริพัตรศึกษา” สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี 16000

ยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบ�ารุง 95000 สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 64000

โรงเรียนเบตง 95110 สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง 72000

   “วีระราษฎร์ประสาน” สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 84000

ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 35000 โรงเรียนเกาะสมุย 84140

ร้อยเอ็ด โรงเรียนสตรีศึกษา 45000 สุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 32000

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 45130 หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 43000

ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 85000 หนองบัวล�าภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 39000

ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 21001 อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ 14000

โรงเรียนวัดป่าประดู่ 21002 วิทยาคม

ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 70000 อุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล 34000

ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 15000 โรงเรียนเดชอุดม 34160

ล�าปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 52000 อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 61000

ล�าพูน โรงเรียนจักรค�าคณาทร 51000 อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 41000

เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม 42000 โรงเรียนกุมภวาปี 41110

ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 33000 อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 53000

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 33110 อ�านาจเจริญ โรงเรียนอ�านาจเจริญ 37000
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8. อัตราค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษา
 ประจ�าภาคต้น ปีการศึกษา 2563

เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยประจ�าภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครต้อง

ตรวจสอบการช�าระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามรายละเอียดต่อไปนี้

1.	ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครจะต้องช�าระเท่ากันทุกคน	จ�านวน	1,400	บาท (ยกเว้น ผู้ที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยต้องช�าระค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน เพิ่ม 100	บาท) ประกอบด้วย

 1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท ช�าระครั้งเดียวเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

     (ผูส้มคัรทีม่อีายคุรบ 60	ปีขึน้ไป นบัถงึวนัเปิดภาคการศกึษาทีส่มคัร 15 กนัยายน 2563 ได้รบัยกเว้นไม่ต้อง 

    ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท)

 1.2 ค่าบ�ารุงการศึกษา 500 บาท

 1.3 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษาเหมาจ่าย 100 บาท ช�าระครั้งเดียวตลอดอายุ 

    การเป็นนักศึกษา และ

2. ชดุวชิาทีเ่ปิดให้ลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละชดุวชิาจะมค่ีาใช้จ่ายทีแ่ตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัจ�านวนสือ่ประจ�าชดุวชิา 

หรือค่ากิจกรรมฝึกปฏิบัติของชุดวิชานั้นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ล�าดับ
รหัส

ชุดวิชา
ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

อัตราที่ต้องช�าระ

(บาท)(1)
วันและคาบเวลาสอบไล	่ 

ภาคต้น(2)

10103 ทักษะชีวิต 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

10121 อารยธรรมมนุษย์ 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

10131 สังคมมนุษย์ 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564  (13.30-16.30)

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

10151 ไทยศึกษา 1,000   อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

10152 ไทยกับสังคมโลก 1,200   อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1,500  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 1,300  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

10201 ประวัติศาสตร์ไทย 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ 1,600  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 1,600  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

11010 พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00) 
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ล�าดับ
รหัส

ชุดวิชา
ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

อัตราที่ต้องช�าระ

(บาท)(1)
วันและคาบเวลาสอบไล	่ 

ภาคต้น(2)

11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 1,100    ส.    30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

11201 คณิตศาสตร์ส�าหรับสังคมศาสตร์ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

12305 ศิลปะกับสังคมไทย 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

12306 วรรณคดีไทย 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

12313 ท้องถิ่นไทย 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

12407 แนวคิดไทย 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

12410 ลักษณะของภาษาไทย 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

13323 การจัดการการเงินและการจัดการการด�าเนินงาน 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์(5) 2,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

และวิทยาศาสตร์

1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

13421 การจัดการงานส�านักงาน 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

14318 หลักการแปล 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

14422 การน�าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)
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ล�าดับ
รหัส

ชุดวิชา
ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

อัตราที่ต้องช�าระ

(บาท)(1)
วันและคาบเวลาสอบไล	่ 

ภาคต้น(2)

15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับ

นักนิเทศศาสตร์

1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

16344 การพูดและการแสดงส�าหรับวิทยุกระจายเสียง(3) 4,800  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

16353 หลักการสื่อสารการตลาด 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา(3) 5,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์(5) 2,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา(3) 3,400  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์(3) 4,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

16445 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์(3) 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

16448 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น(3) 5,400  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น(3) 5,800  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์(3) 3,600  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

20101 พื้นฐานการศึกษา 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

20307 การพัฒนาหลักสูตร 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นส�าหรับเด็กปฐมวัย 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

21007 อาหารและโภชนาการส�าหรับเด็กปฐมวัย 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)
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21008 การพัฒนาทักษะชีวิตส�าหรับเด็กปฐมวัย 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

21331 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

22304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาส�าหรับวัยรุ่น 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

23304 โรงเรียนกับชุมชน 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ 

และสร้างเสริมประสบการณ์

1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

24413 การประเมินโครงการ 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

24414 การประเมินหลักสูตร 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ 1,200   ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

25302 หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

25304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาส�าหรับเด็ก 1,200   ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

25406 กิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว(5) 2,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(3) 3,400  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(5) 2,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

30204 องค์การและการจัดการ 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)
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30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

เพื่อการตัดสินใจ

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

31302 การส�ารวจปริมาณและการประมาณราคา 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

31306 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง(3)(6) 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

31307 ทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนงานก่อสร้าง(3)(6) 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

31311 การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

31405 การวิเคราะห์โครงการ 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง(5) 2,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32204 การบัญชีขั้นต้น 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และ

การวิเคราะห์งบการเงิน

1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32302 การจัดการการตลาด 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32303 การจัดการการเงิน 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)
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32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32322 การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และ

การวางแผนภาษี

1,000   อา.   31 ม.ค. 2564   (13.30-16.30)

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และ

การควบคุมภายใน

1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดการความรู้ 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด

และการศึกษาความเป็นไปได้

1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 1,000  อา. 31 ม.ค. 2563 (09.00-12.00)

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการด�าเนินงาน 1,000   อา.   31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1,000   อา.   31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32342 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 1,100   อา.   31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 1,000   อา.   31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32422 หลักการประกันภัย 1,000   อา.   31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด(5) 2,200   อา.   31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี

และการสอบบัญชี

1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32445 การบัญชีระหว่างประเทศ 1,000   อา.   31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)
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32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจ

น�าเข้า-ส่งออก

1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม

ทางการเงิน

1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 1,200   อา.   31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน(5) 2,000   อา.   31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 1,200   อา.   31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 1,200   อา.   31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564  (09.00-12.00)

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว(3)

4,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม 1,000   อา.   31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว

และการโรงแรม(5)

2,200   อา.   31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ(5) 2,000   อา.   31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน และสัมมนาการบัญชีเพื่อ 

การจัดการ(5)

2,000   อา.   31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ 1,200   อา.   31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 1,000   อา.   31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

32495 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว(5) 2,000   อา.   31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

33201 การบริหารราชการไทย     1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

33202 การคลังและงบประมาณ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ 1,100   อา.   31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

33204 กฎหมายมหาชนส�าหรับการบริหารการปกครองท้องที่ 1,100   อา.   31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 1,400  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)
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33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1,100   อา.   31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

33306 ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส�าหรับ

นักปกครองท้องที่

1,000   อา.   31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

33311 การบริหารโครงการ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ(5) 2,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

33402 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

33421 หลักการบริหารท้องถิ่น 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

33432 การบริหารส�านักงาน 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่(5) 2,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น 1,100  ส.   30 ม.ค. 2564  (13.30-16.30)

33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

33452 กฎหมายอาญาส�าหรับนักปกครองท้องที่ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับ

นักปกครองท้องที่

1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผน

การบริหารการปกครองท้องที่

1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 1,300  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

40103 กฎหมายเกษตร 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้น�าชุมชน 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองส�าหรับ

ผู้น�าชุมชน

1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)
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41003 การบริหารจัดการชุมชน 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

41004 เสริมประสบการณ์ผู้น�าชุมชน 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

41201 กฎหมายมหาชน 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทนประกันภัย 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณา 

ความแพ่ง

1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง

และกฎหมายล้มละลาย

1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

41452 สถาบันระหว่างประเทศ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับ

การแข่งขันทางการค้า

1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม

และนิติเวชศาสตร์

1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

52306 การท�างานชุมชนด้านสาธารณสุข 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

52311 การปฐมพยาบาลและการบ�าบัดโรคเบื้องต้น(3) 4,800  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)
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52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

52404 การตรวจประเมิน การบ�าบัดโรคเบื้องต้นและ

การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน(3) 6,500  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศ

ด้านสุขภาพ

1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

53202 การสาธารณสุขทั่วไป 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

53203 สุขภาพกับการพัฒนา 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข(5) 2,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

53407 การบริหารงานสาธารณสุข 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

54101 วิศวกรรมพื้นฐานส�าหรับงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

54109 การยศาสตร์ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(5) 2,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน(3) 3,500  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(3) 5,700  ส. 30 ม.ค. 2564   (09.00-12.00)

54122   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และ

การบ�าบัดโรคเบื้องต้น

1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

1,000  ส. 30 ม.ค. 2564  (09.00-12.00)
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54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย(3) 8,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

54135 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน(5)

9,900  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 1,400  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์ 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

55310 นวดแผนไทย 1 1,400  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย(3) 6,500  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย(5) 4,800  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

55313 ผดุงครรภ์แผนไทย(3) 7,800  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1(3) 6,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

55317 เวชกรรมแผนไทย 1(3) 6,800  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย(3) 8,300  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

55320 ร่างกายมนุษย์(3) 2,600  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

55322 ร่างกายมนุษย์(3) 2,600  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

55325 นวดแผนไทย 1(3) 7,600  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย(5) 4,800  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

55327 ผดุงครรภ์แผนไทย(3) 7,800  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1(3) 6,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

55331 เวชกรรมแผนไทย 1(3) 6,800  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย(3) 8,300  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

57203 ทางเลือกส�าหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 1,000  ส. 30 ม.ค. 2563 (13.30-16.30)

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

415ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
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60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์(5) 2,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทาง

เศรษฐกิจและธุรกิจ

1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

70311 ชีวเคมีพื้นฐาน 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

70324 อนามัยครอบครัว 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 1,000  อา. 31 ม.ค. 2563 (09.00-12.00)

70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

71202 โภชนาการมนุษย์ 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564   (09.00-12.00)

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

71317 โภชนาการกับการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพและ

การควบคุมน�้าหนัก

1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหารโภชนาการและ

การประยุกต์(5)

2,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

72201 ครอบครัวศึกษา 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564  (09.00-12.00)

72202 พัฒนาการวัยเด็ก 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

72301 พัฒนาการวัยรุ่น 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

416 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
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72401 ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลายในสังคมโลก 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

81310 ปรัชญาการเมือง 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

81427 กฎหมายอาญา ส�าหรับรัฐศาสตร์ 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ

พยานหลักฐาน ส�าหรับรัฐศาสตร์

1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

82322 สังคมโลก 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

82422 มหาอ�านาจกับการเมืองโลก 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

90305 การผลิตสัตว์ 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

90307 การผลิตพืช 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

90406 ดิน น�้า และปุ๋ย 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม 1,100  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

417ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
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91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร 1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

91427 การป่าไม้ชุมชน 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 1,100     ส.   30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1,200     ส.   30 ม.ค. 2564  (13.30-16.30)

91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้

และสิ่งแวดล้อม(5)

2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ 1,100     ส.   30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

92220 กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์ 1,000     ส.   30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 1,200     ส.   30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช(3) 4,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 1,200     ส.   30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 1,200     ส.   30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก(3) 3,300  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช 1,100     ส.   30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

418 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
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ล�าดับ
รหัส

ชุดวิชา
ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

อัตราที่ต้องช�าระ

(บาท)(1)
วันและคาบเวลาสอบไล	่ 

ภาคต้น(2)

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช(3) 3,600  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม(4) 1,200     ส.   30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ(4) 1,000     ส.   30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์(3) 4,200     ส.   30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก(4) 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ 1,000     ส.   30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 1,100     ส.   30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 1,000     ส.   30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์ 1,200     ส.   30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1,000     ส.   30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1,000     ส.   30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล(3) 3,100     ส.   30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ(3) 2,800  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(3) 2,800  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 1,000     ส.   30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 1,200     ส.   30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 1,200     ส.   30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1,200     ส.   30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

97218 การจัดการด�าเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ 1,000     ส.   30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

97315 เครื่องมือ และเครื่องจักรกลการผลิต(3) 3,400     ส.   30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์(3) 3,700     ส.   30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์ 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม 1,100     ส.   30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

419ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
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วันและคาบเวลาสอบไล	่ 

ภาคต้น(2)

97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส�าหรับอุตสาหกรรม 1,200     ส.   30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม(5) 2,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการท�างาน

ในอุตสาหกรรม

1,100  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์(3) 5,100     ส.   30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์

และบรรจุภัณฑ์(5)

2,200  อา. 31 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและ

การจัดการโครงการ

1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

99202 การวิเคราะห์ข้อมูล 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

99311 ระบบส�านักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(3) 2,700  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส�าหรับผู้สูงอายุ

1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์                                                                                                          1,200  ส. 30 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร(5)

2,000  อา. 31 ม.ค. 2564   (13.30-16.30)

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 1,200  อา. 31 ม.ค. 2564  (13.30-16.30)

99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1,000  อา. 31 ม.ค. 2564 (09.00-12.00)

99420 การโปรแกรมเว็บ(3) 3,900  อา. 31 ม.ค. 2564   (13.30-16.30)

99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่(3) (6) 1,000  ส. 30 ม.ค. 2564 (13.30-16.30)

99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์(5) 2,000  อา. 31 ม.ค. 2564   (13.30-16.30)

หมายเหตุ (1) ค่าชุดวิชาส�าหรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจ�านวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้ว นักศึกษาใหม่จะต้องช�าระเท่ากันทุกคน

 (2) ให้นักศึกษาตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบไล่จากตารางสอบไล่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดอีกครั้ง

 (3) เป็นชุดวิชาที่ มีการฝึกปฏิบัติ

 (4) เป็นชุดวิชาที่ ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

 (5) เป็นชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้ในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา

 (6) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่ 

  เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th หรือที่ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรือฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 0 2504 7222

420 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
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เพือ่ความสมบรูณ์ของการสมคัรเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัประจ�าภาคปลาย ปีการศกึษา 2563  ผูส้มคัรต้อง

ตรวจสอบการช�าระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครจะต้องช�าระเท่ากันทุกคน	จ�านวน	1,400	บาท (ยกเว้น ผู้ที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยต้องช�าระค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน	เพิ่ม	100	บาท) ประกอบด้วย

 1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท ช�าระครั้งเดียวเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

    (ผูส้มคัรทีม่อีายคุรบ 60	ปีข้ึนไป นบัถงึวนัเปิดภาคการศกึษาทีส่มคัร 15 มนีาคม 2564 ได้รบัยกเว้นไม่ต้อง 

    ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท)

 1.2 ค่าบ�ารุงการศึกษา 500 บาท

 1.3 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษาเหมาจ่าย 100 บาท ช�าระครั้งเดียวตลอดอายุ 

    การเป็นนักศึกษา และ

2. ชดุวชิาทีเ่ปิดให้ลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละชดุวชิาจะมค่ีาใช้จ่ายทีแ่ตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัจ�านวนสือ่ประจ�าชดุวชิา  

หรือค่ากิจกรรมฝึกปฏิบัติของชุดวิชานั้นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ล�าดับ
รหัส

ชุดวิชา
ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

อัตราที่ต้องช�าระ

(บาท)(1)
วันและคาบเวลาสอบไล	่ 

ภาคปลาย(2)

10103 ทักษะชีวิต 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

10121 อารยธรรมมนุษย์ 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

10131 สังคมมนุษย์ 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

10151 ไทยศึกษา 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

10152 ไทยกับสังคมโลก 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1,500  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 1,300  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

10202 การอ่านภาษาไทย 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

10203 พฤติกรรมมนุษย์ 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

9. อัตราค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษา
 ประจ�าภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
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11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2,600  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2,600  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

11012 ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

11201 คณิตศาสตร์ส�าหรับสังคมศาสตร์ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ 1,300  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

11303 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม 1,700  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

11306 ภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากรสาธารณสุข 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

11307 ภาษาอังกฤษส�าหรับช่าง 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

11311 ภาษาอังกฤษส�าหรับครูสอนภาษา 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

11312 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

12302 เศรษฐกิจไทย 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

12303 สังคมไทย 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

12310 วิถีไทย 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

12311 โลกทัศน์ไทย 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์(5) 2,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)
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13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

15233 ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยี

ส�าหรับนักนิเทศศาสตร์

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

15266 สื่อศึกษา 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์ 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

16354 สื่อโฆษณา 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

16421 การบริหารงานโทรทัศน์ 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง(3) 4,700  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

16424 การบริหารงานภาพยนตร์ 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

16427 การบริหารงานโฆษณา 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

16441 การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์3) 4,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

423ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



ล�าดับ
รหัส

ชุดวิชา
ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

อัตราที่ต้องช�าระ

(บาท)(1)
วันและคาบเวลาสอบไล	่ 

ภาคปลาย(2)

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง(3) 4,500  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง(3) 5,800  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา(3) 4,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์(3) 3,400  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน(3) 5,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

20101 พื้นฐานการศึกษา 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

20201 พัฒนศึกษา 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

20202 วิทยาการการสอน 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาส�าหรับเด็ก

ปฐมวัย

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ

และสังคม

1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด

และประเมินผลการศึกษา

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)
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25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

25303 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวิต 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว(5) 2,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

26405 การเรียนรู้ทางไกล 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิต

1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564  (09.00-12.00)

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

30204 องค์การและการจัดการ 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

31303 การจัดการงานสนาม 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง(5) 2,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)
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31412 ทฤษฎีและปฏิบัติการควบคุมและการตรวจงาน

ก่อสร้าง(3)(6)

1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32204 การบัญชีขั้นต้น 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน 

และการวิเคราะห์งบการเงิน

1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32302 การจัดการการตลาด 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32303 การจัดการการเงิน 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32320 การบัญชีขั้นกลาง 1 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน 

และการควบคุมภายใน

1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้าง

สมรรถนะ

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงส�าหรับนักการเงิน 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)
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32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด

และการศึกษาความเป็นไปได้

1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 1,000 ส.  17 ก.ค. 2564  (09.00-12.00)

32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1,000 ส.  17 ก.ค. 2564  (13.30-16.30)

32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการด�าเนินงาน 1,000 อา. 18 ก.ค. 2564  (13.30-16.30)

32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร 1,000 อา. 18 ก.ค. 2564   (13.30-16.30)

32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 1,000 ส.  17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32344 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 1,000 ส.  17 ก.ค. 2564  (13.30-16.30)

32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 1,100 ส.  17 ก.ค. 2564  (09.00-12.00)

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 1,000 อา. 18 ก.ค. 2564  (09.00-12.00)

32406 การจัดการสินเชื่อ 1,000 อา. 18 ก.ค. 2564   (13.30-16.30)

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก 1,000 ส.  17 ก.ค. 2564  (13.30-16.30)

32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย 1,100 ส.  17 ก.ค. 2564  (13.30-16.30)

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ 1,000 อา. 18 ก.ค. 2564   (09.00-12.00)

32421 การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ 1,000 ส.  17 ก.ค. 2564  (09.00-12.00)

32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และ

การบัญชีเฉพาะกิจการ

1,000 ส.  17 ก.ค. 2564  (09.00-12.00)

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 1,000 ส.  17 ก.ค. 2564  (13.30-16.30)

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด(5) 2,200 อา. 18 ก.ค. 2564   (13.30-16.30)

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี

และการสอบบัญชี

1,200 ส.  17 ก.ค. 2564  (13.30-16.30)

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง 1,200 ส.  17 ก.ค. 2564  (13.30-16.30)

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง 1,100 ส.  17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 1,000 ส.  17 ก.ค. 2564  (09.00-12.00)

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์และ

องค์การเรียนรู้

1,000 ส.  17 ก.ค. 2564  (13.30-16.30)

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการ

ควบคุมทางการเงิน

1,200 ส.  17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน(5) 2,000 อา. 18 ก.ค. 2564   (13.30-16.30)
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32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564  (13.30-16.30)

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ

และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม(3) 3,300  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว

และการโรงแรม(5)

2,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อ

การจัดการ(5)

2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และ

การบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(3)

8,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม

และการจัดการที่พักทางเลือก

1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

32489 การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัล 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน และการจัดการ

สินเชื่อ

1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

32495 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

33201 การบริหารราชการไทย 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33202 การคลังและงบประมาณ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33209 สัมมนากฎหมายส�าหรับนักปกครองท้องที่ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดิน

ส�าหรับนักปกครองท้องที่

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)
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33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส�าหรับนักปกครองท้องที่ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเกษตร

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33411 การแรงงานสัมพันธ์ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 1,300  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

33432 การบริหารส�านักงาน 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33436 การปฏิบัติต่อผู้กระท�าความผิด 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33437 การบริหารงานราชทัณฑ์ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33440 การบริหารงานสรรพสามิต 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33441 การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 1,300  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

40205 กฎหมายธุรกิจ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

41004 เสริมประสบการณ์ผู้น�าชุมชน 2,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

41201 กฎหมายมหาชน 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)
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41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไป

ในวิธีพิจารณาความแพ่ง

1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณา

ความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

41401 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

41404 กฎหมายแรงงาน 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

41431 การบริหารงานยุติธรรม 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม

และนิติเวชศาสตร์

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน(3) 5,300  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน(3) 6,500  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)
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52407 การวางแผนและการประเมินผลงานสาธารณสุข 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

53202 การสาธารณสุขทั่วไป 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

53303 การจัดการสาธารณภัย 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข(5) 2,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

54119 สถิติและการวิจัยส�าหรับงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

54123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส�าหรับงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม(3) 4,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม 1,000  อา. 18 ก.ค. 2563 (13.30-16.30)

54135 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน(5)

9,900  อา. 18 ก.ค. 2563 (13.30-16.30)

55301 การวิจัยส�าหรับการแพทย์แผนไทย 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

55305 ธรรมานามัย 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

55306 เภสัชพฤกษศาสตร์ 1,600  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

เภสัชกรรมแผนไทย(3)

7,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

55308 เวชกรรมแผนไทย 1,300  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย(5) 4,800  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)
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55315 นวดแผนไทย 2(3) 7,400  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย(3) 7,400  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

55318 เวชกรรมแผนไทย 2(3) 7,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2(3) 6,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

55323 เภสัชพฤกษศาสตร์ 1,600  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

เภสัชกรรมแผนไทย(3)

7,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย(5) 4,800  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

55329 นวดแผนไทย 2(3) 7,400  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย(3) 7,400  ส.   17 ก.ค. 2564   (13.30-16.30)

55332 เวชกรรมแผนไทย 2(3) 7,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2(3) 6,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ

การศึกษาเศรษฐศาสตร์

1,400  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

60436 สถาบันการเงินและการลงทุน 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

และความจ�าเริญทางเศรษฐกิจ

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์(5) 2,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

70311 ชีวเคมีพื้นฐาน 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

70314 การผลิตและการใช้อาหาร 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

70323 สุขภาพเด็ก 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

70324 อนามัยครอบครัว 1,000  ส. 17 ก.ค. 2563 (13.30-16.30)

70411 อนามัยชุมชน 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส�าหรับงานอาหารและโภชนาการ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

432 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

305

306
307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334



ล�าดับ
รหัส

ชุดวิชา
ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

อัตราที่ต้องช�าระ

(บาท)(1)
วันและคาบเวลาสอบไล	่ 

ภาคปลาย(2)

71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร(3) 4,900  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

71206 พฤติกรรมผู้บริโภค และการคุ้มครองด้านอาหารและ

โภชนาการ

1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ(3) 2,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร(3) 5,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหาร

และโภชนาการ

1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

71411 อาหารและโภชนบ�าบัด 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ 

และการประยุกต์(5)

2,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

72101 จิตวิทยาเพื่อการด�ารงชีวิต 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน

เพื่อคุณภาพชีวิต

1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

72204 เศรษฐกิจครอบครัว 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการส�าหรับครอบครัว 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์

และครอบครัว(5)

2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)
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80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย

ในประเทศไทย

1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์

และนโยบายสาธารณะ

1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 1,800  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

81427 กฎหมายอาญา ส�าหรับรัฐศาสตร์ 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ

พยานหลักฐาน ส�าหรับรัฐศาสตร์

1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

82202 การเมืองเปรียบเทียบ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

82327 อาเซียนเบื้องต้น 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

82429 การระหว่างประเทศของไทย 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายส�าหรับรัฐศาสตร์ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

90201 การจัดการฟาร์ม 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 1,300  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

91201 ผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)
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91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

91326 วนศาสตร์เกษตร 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

91350 การเป็นผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาส�าหรับ

เกษตรกร

1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร

1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

91421  ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้(3) 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้

และสิ่งแวดล้อม(5)

2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

92222 การบัญชี การเงิน และการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

92223 การจัดการการเงิน และการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

92320 การจัดการและด�าเนินงานการสหกรณ์ 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช(3) 4,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

93353 การจัดการผลผลิตพืช 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)
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93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง(3) 3,500  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช(3) 3,600  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์(4) 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ(4) 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง(4) 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

93465 การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

93466 เทคโนโลยีการจัดการการผลิตสัตว์ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร 1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์

ในธุรกิจการเกษตร

1,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

94461 การเงินธุรกิจการเกษตร 1,200  ส. 17 ก.ค. 2563 (09.00-12.00)

94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 1,100  ส. 17 ก.ค. 2563 (13.30-16.30)

94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร 1,000  ส. 17 ก.ค. 2563 (09.00-12.00)

94464 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1,400  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม 1,400  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ 

และการควบคุมภายใน

1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2563 (13.30-16.30)

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล(3) 3,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

96410 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการบัญชีการเงิน

และการบัญชีเพื่อการจัดการ

1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

และเทคนิคการผลิต

1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์(3) 3,800  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

436 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
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ล�าดับ
รหัส

ชุดวิชา
ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

อัตราที่ต้องช�าระ

(บาท)(1)
วันและคาบเวลาสอบไล	่ 

ภาคปลาย(2)

97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลส�าหรับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต 1,000  อา 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม

ทางการผลิตในอุตสาหกรรม

1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(3)

3,600  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์(3) 4,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

97406 เทคนิคหลังพิมพ์(3) 4,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุม

คุณภาพทางการพิมพ์

1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ในอุตสาหกรรม

1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม(5) 2,100  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์

แนวโน้มทางอุตสาหกรรม

1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม 1,100  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์

และบรรจุภัณฑ์(5)

2,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์(3) 4,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

99201 วิทยาศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

99312 คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

1,200  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร(5)

2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย(3) 3,800  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1,200  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

437ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
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ล�าดับ
รหัส

ชุดวิชา
ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

อัตราที่ต้องช�าระ

(บาท)(1)
วันและคาบเวลาสอบไล	่ 

ภาคปลาย(2)

99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ(3) 3,700  อา. 18 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่(3)(6) 1,000  ส. 17 ก.ค. 2564 (09.00-12.00)

99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์(5) 2,000  อา. 18 ก.ค. 2564 (13.30-16.30)

หมายเหตุ (1) ค่าชุดวิชาส�าหรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจ�านวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้ว นักศึกษาใหม่จะต้องช�าระเท่ากันทุกคน

 (2) ให้นักศึกษาตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบไล่จากตารางสอบไล่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดอีกครั้ง

 (3) เป็นชุดวิชาที่ มีการฝึกปฏิบัติ

 (4) เป็นชุดวิชาที่ ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

 (5) เป็นชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้ในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษา

 (6) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่ 

  เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th หรือที่ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรือที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 0 2504 7222

438 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
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ตารางสอบไล่

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564





ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564

คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย
12313 ท้องถิ่นไทย
12410 ลักษณะภาษาไทย
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
16445 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์
16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
21007 อาหารและโภชนาการส�าหรับเด็กปฐมวัย
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
23304 โรงเรียนกับชุมชน
24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์
24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและ

สร้างเสริมประสบการณ์
24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
24413 การประเมินโครงการ
27416 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา
30204 องค์การและการจัดการ
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

10. ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
  วันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

441ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ

11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
12306 วรรณคดีไทย 
12407 แนวคิดไทย
13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร  
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�าหรับนักนิเทศศาสตร์
15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
20101 พื้นฐานการศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
22304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาส�าหรับวัยรุน่
24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
25304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาส�าหรับเด็ก
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด
31302 การส�ารวจปริมาณและการประมาณราคา
31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร
32204 การบัญชีขั้นต้น
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ 

ทางการบัญชี
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศ
32303 การจัดการการเงิน



ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 (ต่อ)

คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

30212  คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการตัดสินใจ

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง
31307 ทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนงานก่อสร้าง
32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
32205 การบัญชีขั้นกลาง 2
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและ

การควบคุมภายใน
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด

และการศึกษาความเป็นไปได้
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม

ทางการเงิน
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และ

การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ
33201 การบริหารราชการไทย
33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด 
33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที ่
33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ
33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผน

การบริหารการปกครองท้องที่
41211 กฎหมายแพ่ง 1:  บุคคล นิติกรรม สัญญา
41212 กฎหมายแพ่ง 2:  หนี้ ละเมิด
41432 กฎหมายอาญา 3:  ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
52314   โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
52406   การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศ

  ด้านสุขภาพ
53203   สุขภาพกับการพัฒนา

442 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

32342 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ
32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี

และการสอบบัญชี
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการ

ธุรกิจน�าเข้า-ส่งออก
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยว

อาเซียน
33202 การคลังและงบประมาณ
33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 
33306 ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ 
33311 การบริหารโครงการ
33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย
33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
33452 กฎหมายอาญาส�าหรับนักปกครองท้องที่ 
33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับ

นักปกครองที่
41003 การบริหารจัดการชุมชน
41231 กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบัญญัติทั่วไป
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1:  ซื้อขาย เช่าทรัพย์  เช่าซื้อ
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:  วิธีพิจารณาความแพ่ง

และกฎหมายล้มละลาย
41421 กฎหมายภาษีอากร 1:  ภาษีเงินได้
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52306 การท�างานชุมชนด้านสาธารณสุข
52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน



ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 (ต่อ)

คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข
54101   วิศวกรรมพื้นฐานส�าหรับงานอาชีวอนามัยและ

   ความปลอดภัย
54115  กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย
54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย
54118    ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
54131  กฎหมายและมาตราฐานด้านอาชีวอนามัย 

 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
55302    วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
55310    นวดแผนไทย 1 
55311    การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
55313    ผดุงครรภ์แผนไทย
55325   นวดแผนไทย 1 
55327    ผดุงครรภ์แผนไทย
60370   เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ

   สิ่งแวดล้อม
61401    การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
70201    คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
70433    การพัฒนาที่อยู่อาศัย
70434    การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

71203    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
71310    การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
71313  การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร
72201    ครอบครัวศึกษา
72301    พัฒนาการวัยรุ่น
81311  หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
81417    การบริหารและการพัฒนาองค์การ
82201    หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
91209    การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร
91324    หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
91413    การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
91420  การวิจัยส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
92217    ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
92311  การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
92424  การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
93335  วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
93454   สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
93469   การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
94431  การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร

443ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

53407 การบริหารงานสาธารณสุข
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และการบ�าบัด

โรคเบื้องบน
54135 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
55309 จรรยาวชิาชพีและกฎหมายเกีย่วกบัการแพทย์แผนไทย
55317   เวชกรรมแผนไทย 1
55319   การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
55331   เวชกรรมแผนไทย 1
55333   การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
57301   การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
60227   ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60450  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
60482  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
61408   เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
70321   ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
70324   อนามัยครอบครัว
71200   มนุษย์กับระบบนิเวศ

71309   สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหาร 

 และโภชนาการ
72401   ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
80202   สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80205   พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
81310   ปรัชญาการเมือง
81314   หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
81427   กฎหมายอาญา ส�าหรับรัฐศาสตร์
82322   สังคมโลก
82325   ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
82422   มหาอ�านาจกับการเมืองโลก
90406   ดิน น�้า และปุ๋ย
91307   การพัฒนาชุมชนเกษตร
91352   การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
91428   กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
91465   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
92220   กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์
93354   อาหารและการให้อาหารสัตว์
93457   การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  

  (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)



ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 (ต่อ)

คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

96102   คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยี

96415  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
97315   เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต
97403   เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
97419   การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
97431   เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
99313   การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99314  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99402  การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

10121   อารยธรรมมนุษย์ 10151   ไทยศึกษา
10152   ไทยกับสังคมโลก 11201   คณิตศาสตร์ส�าหรับสังคมศาสตร์
10164   สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 12305   ศิลปะกับสังคมไทย
10201   ประวัติศาสตร์ไทย 12409   ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
11008  ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 13312   การวิเคราะห์สารสนเทศ
11010  พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร 13323   การจัดการการเงินและการจัดการการด�าเนินงาน
11112   วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย 13401   ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
12411   ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย 13414   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
13412   แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 14215   ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

   และวิทยาศาสตร์ 14320   การออกเสียงภาษาอังกฤษ
13421   การจัดการงานส�านักงาน 14423   ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
14111   ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 16338   การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
14318   หลักการแปล 16344   การพูดและการแสดงส�าหรับวิทยุกระจายเสียง
14422   การน�าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล 16347   การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

444 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

93458   การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
  (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

93460   การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ 
  (มี ฝึกปฏิบัติ)

94432   สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
94465   การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์
96304   การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย

  คอมพิวเตอร์
96408   การจัดการระบบฐานข้อมูล
97101   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
97212   เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
97214   วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97218   การจัดการด�าเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
97420   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

   ส�าหรับอุตสาหกรรม
99202   การวิเคราะห์ข้อมูล
99315   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
99321  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ส�าหรับผู้สูงอายุ
99422  การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 สิ้นสุดการสอบ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564



ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 (ต่อ)

คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

15231   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
15336   การบริหารกิจการสื่อสาร
15337   การสื่อสารกับการพัฒนา
16361   การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน
20203   การศึกษากับชีวิตและชุมชน
21001    พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
21006   สุขภาวะเด็กปฐมวัย
21331   การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านความคิด
24414  การประเมินหลักสูตร
25406  กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวและ

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
26301  การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
30105   การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
30203   การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
30206   กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
31306  ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง
31311   การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง
31408   เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล
32302   การจัดการการตลาด
32314   การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
32326   การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ

  เพื่อสร้างสมรรถนะ
32332  การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
32336  การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32361  ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
32403  พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
32422  หลักการประกันภัย
32445  การบัญชีระหว่างประเทศ
32455  ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
32473  การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
32479  การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
32486  การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
33203  เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ
33307  กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส�าหรับ

 นักปกครองท้องที่ 
33402  เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ
33421  หลักการบริหารท้องถิ่น

445ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
16353 หลักการสื่อสารการตลาด
16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์
16412       ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
20307 การพัฒนาหลักสูตร
20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นส�าหรับเด็กปฐมวัย
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตส�าหรับเด็กปฐมวัย
21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย
24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน
24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผล

การศึกษา
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
25302 หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิตวิทยา
25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต
27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง
31405 การวิเคราะห์โครงการ
31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน  
 และการวิเคราะห์งบการเงิน
32322 การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และ 

การวางแผนภาษี
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ

การจัดการความรู้
32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการด�าเนินงาน
32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์
32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว

และการโรงแรม
32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ



ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 (ต่อ)

คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

33432 การบริหารส�านักงาน
33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น 
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
40103 กฎหมายเกษตร
41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองส�าหรับผู้น�าชุมชน
41201 กฎหมายมหาชน
41311 กฎหมายแพ่ง 3:  ครอบครัว มรดก
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับ

การแข่งขันทางการค้า
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม
 และนิติเวชศาสตร์
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย
55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1 
55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1 
57203 ทางเลือกส�าหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทาง

เศรษฐกิจและธุรกิจ
70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
71202 โภชนาการมนุษย์
71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร
71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

446 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
32495 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
33204 กฎหมายมหาชนส�าหรับการบริหารการปกครองท้องที่ 
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้น�าชุมชน
41004 เสริมประสบการณ์ผู้น�าชุมชน
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1:  หลักทั่วไป

ในวิธีพิจารณาความแพ่ง
41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
52311 การปฐมพยาบาลและการบ�าบัดโรคเบื้องต้น
52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
52404 การตรวจประเมิน การบ�าบัดโรคเบื้องต้น

การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
53202 การสาธารณสุขทั่วไป
53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
54109 การยศาสตร์
54122 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย
55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
55320 ร่างกายมนุษย์
55322 ร่างกายมนุษย์
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ

และการประยุกต์







ตารางสอบไล่

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

วนัเสาร์ที� 17 และวนัอาทติย์ที� 18 กรกฎาคม 2564





ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564

คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

11. ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
 วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

451ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

10203 พฤติกรรมมนุษย์

11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

12303 สังคมไทย

12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย

12311 โลกทัศน์ไทย

13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ

13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง

16421 การบริหารงานโทรทัศน์

16424 การบริหารงานภาพยนตร์

16427 การบริหารงานโฆษณา

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์

16441 การผลิตและการเผยแพร่งานวารสารศาสตร์

16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน

20101 พื้นฐานการศึกษา

20202 วิทยาการการสอน

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

25303 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยากบัคณุภาพชวีติ

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

10103 ทักษะชีวิต

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10131 สังคมมนุษย์

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

11011    การอ่านและการเขียนภาษาเขมร  

11201 คณิตศาสตร์ส�าหรับสังคมศาสตร์

12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย

13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ

13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด

14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1

14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

15233 ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยีส�าหรับนักนิเทศศาสตร์

16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์

16354 สื่อโฆษณา

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

16419 การจัดรายการโทรทัศน์  

21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย 

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด 

 และประเมินผลการศึกษา

24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

 และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน

26405 การเรียนรู้ทางไกล

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร



คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 (ต่อ)

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 เพื่อการตัดสินใจ

31303 การจัดการงานสนาม

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

32302 การจัดการการตลาด

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้าง

 สมรรถนะ

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา

 ความเป็นไปได้ของโครงการ

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย

32421 การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ

32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญชี

 เฉพาะ กิจการ

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม

 ทางการเงิน

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

32480 การจดัการห้องพักและการจดัการอาหารและเครือ่งดืม่

33201 การบริหารราชการไทย

33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด

33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่

33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท

33436 การปฏิบัติต่อผู้กระท�าความผิด

33440 การบริหารงานสรรพสามิต

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

40205 กฎหมายธุรกิจ

41004 เสริมประสบการณ์ผู้น�าชุมชน

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณา

 ความแพ่ง

30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน

 และหลักการตลาด

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการ

 ทรัพยากรมนุษย์

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่

31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน

32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

32303 การจัดการการเงิน

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

32320 การบัญชีขั้นกลาง 1

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงส�าหรับนักการเงิน

32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

 และการโรงแรม

32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

  แห่งการเรียนรู้

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม

  และการจัดการที่พักทางเลือก

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินส�าหรับนักปกครองท้องที่ 

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่

33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร

33437 การบริหารงานราชทัณฑ์

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

452 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563



ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 (ต่อ)

41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

41431 การบริหารงานยุติธรรม

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

 และนิติเวชศาสตร์

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์

54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย

54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน

55306 เภสัชพฤกษศาสตร์

55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

55323 เภสัชพฤกษศาสตร์

55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

60436 สถาบันการเงินและการลงทุน

60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและความ

 จ�าเริญทางเศรษฐกิจ

70411 อนามัยชุมชน

70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน

70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ

71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ

71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

82202 การเมืองเปรียบเทียบ

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ

82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

82429 การระหว่างประเทศของไทย

คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 

 ตั๋วเงิน

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง

  และกฎหมายล้มละลาย

41401 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย

41404 กฎหมายแรงงาน

41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ

50103 สถิติและการวิจัยส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน

53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม

54119 สถิติและการวิจัยส�าหรับงานอาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย

54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

55301 การวิจัยส�าหรับการแพทย์แผนไทย

55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ

  การศึกษาเศรษฐศาสตร์

70324 อนามัยครอบครัว

71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ

71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

71411 อาหารและโภชนบ�าบัด

72101 จิตวิทยาเพื่อการด�ารงชีวิต

72204 เศรษฐกิจครอบครัว

72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ

 นโยบายสาธารณะ

81427 กฎหมายอาญา ส�าหรับรัฐศาสตร์

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

91201 ผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริม

 และพัฒนาการเกษตร

453ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563



ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 (ต่อ)

คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

90201 การจัดการฟาร์ม 

90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร

91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

92222 การบัญชี การเงินและการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์

92223 การจัดการการเงิน และการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์

92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (มี ฝึกปฏิบัติ)

93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 

 (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)  

93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ

94461 การเงินธุรกิจการเกษตร

94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร

97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97406 เทคนิคหลังพิมพ์

97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

  ในอุตสาหกรรม

97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม

 ทางอุตสาหกรรม

97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์

97434  เทคโนโลยีหลังพิมพ์

99201 วิทยาศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

 การสื่อสาร

99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

99312 คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

 การสื่อสาร

99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

91350 การเป็นผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาส�าหรับ

  เกษตรกร

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้

91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

93353 การจัดการผลผลิตพืช

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

94464 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์และ

  เทคโนโลยี

96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม

96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลส�าหรับเทคโนโลยี

 อุตสาหกรรม

97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม

 ทางการผลิตในอุตสาหกรรม

97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

99316     การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

     

 

สิ้นสุดการสอบ วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564

454 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563



ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

10121 อารยธรรมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

10202 การอ่านภาษาไทย

11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

11012    ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ  

11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

11303 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม

11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน

11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

11306 ภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากรสาธารณสุข

11307 ภาษาอังกฤษส�าหรับช่าง

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

11311 ภาษาอังกฤษส�าหรับครูสอนภาษา

12302 เศรษฐกิจไทย

12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

15266 สื่อศึกษา

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน

20201 พัฒนศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจและสังคม 

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้

 เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

10151 ไทยศึกษา

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ

11013   ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 

11312 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

12310 วิถีไทย

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา

13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน

20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย

24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา

24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย

24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต

30204 องค์การและการจัดการ

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและ

 การควบคุมภายใน

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

455ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563



ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 (ต่อ)

คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

31412 ทฤษฎีและปฏิษัติการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

32204 การบัญชีขั้นต้น

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน

  และการวิเคราะห์งบการเงิน

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัย

 การตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจิทัล

32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

 และการจัดการสินเชื่อ

32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส�าหรับ

  นักปกครองท้องที่ 

33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการ

 การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

33411 การแรงงานสัมพันธ์

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

33432 การบริหารส�านักงาน

33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์

33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี

33441 การตรวจสอบ และการควบคุมการจัดเก็บภาษี

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ

456 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการด�าเนินงาน

32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร

32406 การจัดการสินเชื่อ

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ 

  และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว 

  และการโรงแรม

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนา

 การบัญชีเพื่อการจัดการ

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการ

  ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

32495 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว

33202 การคลังและงบประมาณ

33209 สัมมนากฎหมายส�าหรับนักปกครองท้องที่

33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ 

41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อม

41201 กฎหมายมหาชน

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

41457 กฎหมายภาษีอากร 2 : ภาษีทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

53202 การสาธารณสุขทั่วไป

53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข

54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 (ต่อ)

คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น 

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52407 การวางแผนและการประเมินผลงานสาธารณสุข

53303 การจัดการสาธารณภัย

53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข

54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด

 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย

54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด

54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

55305 ธรรมานามัย

55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

55315 นวดแผนไทย 2

55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

55329 นวดแผนไทย 2

60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด

70311 ชีวเคมีพื้นฐาน

71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหาร

 และโภชนาการ

71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภค

 ด้านอาหารและโภชนาการ

71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 

 เพื่อคุณภาพชีวิต

72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการส�าหรับครอบครัว

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

 

54123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส�าหรับงานอาชีวอนามัย

 และความปลอดภัย

54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม

54135 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยความปลอดภัย

 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

55308 เวชกรรมแผนไทย

55318 เวชกรรมแผนไทย 2

55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2

55332 เวชกรรมแผนไทย 2

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

70314 การผลิตและการใช้อาหาร

70323 สุขภาพเด็ก

70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์

71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส�าหรับงานอาหารและโภชนาการ

71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ

  และการประยุกต์

72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์

81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและ

 พัฒนาการเกษตร

91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ

91326 วนศาสตร์เกษตร
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ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 (ต่อ)

คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น. คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยใน

 ประเทศไทย 

81417  การบริหารและการพัฒนาองค์การ

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ

 พยานหลักฐาน ส�าหรับรัฐศาสตร์

82327 อาเซียนเบื้องต้น

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายส�าหรับนักรัฐศาสตร์

90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร

91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 

91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและ

 พัฒนาการเกษตร

92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

92320 การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์

93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช

93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

93465 การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์

  ในธุรกิจการเกษตร

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

96410 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการบัญชีการเงิน

  และการบัญชีเพื่อการจัดการ

97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

 ทางการพิมพ์

99319     การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย

99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่

 ยั่งยืน

91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้

  และสิ่งแวดล้อม

92425  ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์

93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร

96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

  และการควบคุมภายใน

97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

  และเทคนิคการผลิต

97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต

97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต

 อุตสาหกรรม

97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และ

 บรรจุภัณฑ์

99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบ

 คอมพิวเตอร์

99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

 การสื่อสาร

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

สิ้นสุดการสอบไล่	ภาคปลาย	ปีการศึกษา	2563
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การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมการเรียนกิจกรรมแรกที่มีความส�าคัญต่อการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษา 

ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับนักศึกษาใหม่ เรื่องส�าคัญต่างๆ ได้แก ่

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกล และวิธีการเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลเป็นปัจจัย 

ส�าคัญที่จะส่งผลต่อความส�าเร็จในการเรียน การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการเรียนจะช่วยให้นักศึกษา 

สามารถเรียนได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนต่างๆ เป็นเรื่องที่นักศึกษาจ�าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือ 

การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามก�าหนดวัน-เวลา นอกจากนี้ยังมีเรื่องควรรู้ทักษะทางการเรียนที่ส�าคัญต่อการเรียนใน 

ระบบการศึกษาทางไกล ได้แก่ การอ่าน การจดบันทึก การท�าข้อสอบ เป็นต้น มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมเนื้อหาและ 

กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นไว้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเพื่ออ�านวยความสะดวกให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เข้า 

รับการปฐมนิเทศในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยจึงก�าหนดจัดปฐมนิเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคต้น ปีการศึกษา  2563

1.1	 การปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ในส่วนกลาง ส�าหรบันกัศกึษาทีม่ภีมูลิ�าเนาในกรงุเทพมหานคร ในวนัอาทติย์

ที	่	13		กนัยายน	2563	ตัง้แต่เวลา	08.00–15.30	น.	ณ	อาคารเฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษา	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

ถนนแจ้งวัฒนะ	ต�าบลบางพูด	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี 

ภาคเช้า  นักศึกษาใหม่จะได้พบกับอธิการบดี ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และการบริการต่างๆ ที่   

มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา

ภาคบ่าย  นักศึกษาจะพบกับคณาจารย์และเพื่อนๆ ที่เรียนในสาขาวิชาเดียวกัน

 1.2	 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในส่วนภูมิภาค ส�าหรับนักศึกษาท่ีมีภูมิล�าเนาอยู ่ในต่างจังหวัด 

ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 08.30–15.00 น. ณ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด หรือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
ส�าหรับภาคปลายเป็นการปฐมนิเทศผ่านสื่อในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

เวลา 10.00–11.00 น. มีรายละเอียดดังนี้

2.1	 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 8 และ TRUE Visions ช่อง 193 

2.2	 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	(STOU	Channel)	

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

12. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
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การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในส่วนกลาง

วันอาทิตย์ที่	13	กันยายน	2563	เวลา	08.00-15.30	น.

จังหวัด สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

กรุงเทพมหานคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ถนนแจ้งวัฒนะ	ต�าบลบางพูด	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในส่วนภูมิภาค

วันอาทิตย์ที่	20	กันยายน	2563	เวลา	08.30-15.30	น.

จังหวัด สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ จังหวัด สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

นครนายก ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	นครนายก

สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

นนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ารุง

ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

เพชรบุรี ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	เพชรบุรี

นครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

(คณะศึกษาศาสตร์) ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง

จันทบุรี ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	จันทบุรี

ชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ

ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว

นครสวรรค์ ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	นครสวรรค์

สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

สุโขทัย ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	สุโขทัย

พิษณุโลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

ก�าแพงเพชร โรงเรียนก�าแพงเพชรพิทยาคม ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม
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จังหวัด สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ จังหวัด สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

ล�าปาง ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	ล�าปาง

ล�าพูน โรงเรียนจักรค�าคณาทร แพร่ โรงเรียนพิริยาลัย

เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา

อุดรธานี ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	อุดรธานี

นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หนองบัวล�าภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม

อุบลราชธานี ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ�านาจเจริญ โรงเรียนอ�านาจเจริญ

มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

สุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด โรงเรียนสตรีศึกษา

นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

นครศรีธรรมราช	 ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	นครศรีธรรมราช

กระบี่ โรงเรียนอ�ามาตย์พานิชนุกูล สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย

ยะลา ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	ยะลา

พัทลุง โรงเรียนพัทลุง ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา วิทยาเขตปัตตานี

ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส

สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ

461ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563



 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชจะด�าเนนิการตรวจสอบเอกสารวฒุกิารศกึษา  และเอกสารประกอบคณุสมบตัิ

วุฒิการศึกษาที่นักศึกษาน�ามาใช้สมัคร โดยส่งให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับรองความถูกต้องตรงตาม 

ต้นฉบับของสถานศึกษาหรือที่หน่วยงานที่ออกเอกสาร ส่วนผู้ที่ใช้หลักฐานการศึกษาจากสถานศึกษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยจะส่งแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาไปพร้อมกับการตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแล้วส่งคืนมายังฝ่ายรับนักศึกษา ส�านักทะเบียนและวัดผล ทางโทรสารหมายเลข 

0 2503 3239 หรือ email: ad.reoffice5@stou.ac.th

 ในกรณีผูใ้ช้วฒุกิารศึกษาจากสถานศกึษา  ประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืประเทศองักฤษ เมือ่ได้รบัการข้ึนทะเบยีน

เป็นนักศกึษาแล้วให้นกัศกึษาด�าเนินการตรวจสอบวฒุกิารศกึษาทีใ่ช้สมคัรทางเวบ็ไซต์ เนือ่งจากมค่ีาใช้จ่ายทีต้่องช�าระเงนิ

เพิ่มเติมผ่านบัตรเครดิต ตามอัตราที่หน่วยงานก�าหนด ดังนี้ 

 1. วุฒิการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ตรวจสอบผ่านหน่วยงาน  The National Student Clearing-

house ทางเว็บไซต์  https://studentclearinghouse.org

 2. วุฒิการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ให้ตรวจสอบผ่านหน่วยงาน  Higher Education Degree Datacheck  

ทางเว็บไซต์  www.hedd.ac.uk

        หลังจากด�าเนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วให้นักศึกษาส่งการตรวจสอบมาที่ฝ่ายรับนักศึกษา ส�านัก

ทะเบียนและวัดผล โทรสารหมายเลข  0 2503 3239 หรือ email: ad.reoffice5@stou.ac.th

 หากตรวจสอบพบวา่นักศึกษารายใดปลอมแปลงวฒุิการศึกษาที่ใชเ้ป็นหลักฐานการสมัคร 

หรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร   มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษา

รายนั้นๆ  และส่งด�าเนินคดีตามกฎหมาย

นักศึกษาที่สอบผ่านครบทุกชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว จะส�าเร็จการศึกษาได้ ต่อเมื่อสถาบันการศึกษา 

ผู้ออกเอกสารส�าคัญวุฒิการศึกษาได้ตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องตรงกันกับเอกสารส�าคัญทางการ

ศึกษาฉบับจริงแล้วเท่านั้น

อย่าปลอมแปลงวุฒิการศึกษาหรือเอกสารที่ใช้สมัครเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาและถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย

อย่าปลอมแปลงวุฒิการศึกษาหรือเอกสารที่ใช้สมัครเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาและถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย

13. การตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัคร

462 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563



14. วิธีการสมัครเป็นนักศึกษา

14.1 แผนภูมิขั้นตอนการสมัครและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

14.2 ข้ันตอนการสมัครและการกรอกใบสมคัรและขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา

14.3 รายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องช�าระในการสมัครเป็น

        นักศึกษาใหม่

14.4 ค�าอธิบายการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)

14.5 การสมัครเป็นนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

463ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563



                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1  แผนภูมิขั้นตอนการสมัครและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา คุณสมบัติการสมัคร ค่าใช้จ่ายในการสมัคร และ 
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 

ขั้นตอนที่ 2 
เตรียมเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนตามท่ีระบุใน 

ขั้นตอนที่ 2 หน้า 465-466 

ขั้นตอนที่ 3 
กรอกข้อมูลในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  
พร้อมเลือกแผนการศึกษา และค านวณค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระให้ถูกต้องและครบถ้วน 

(ดูตัวอย่างการกรอกได้ที่หน้า 470-471) 

ขั้นตอนที่ 4 ค านวณค่าใช้จ่ายพร้อมช าระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา และเลือกช่องทางการสมัคร 

ขั้นตอนที่ 5 

สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านเว็บไซต์ 

แสดงใบสมัครฯ และบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้สมัคร เพื่อช าระเงินค่าสมัครและ
ค่าลงทะเบยีนเรียนได้ที ่
1) ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่ง ด้วยบริกำร 
   Pay at Post (ยกเว้นไปรษณีย์เอกชน) 
2) จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือรำ้น  
    7-ELEVEN ทุกสำขำ 

(ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณยี์) 
 
 

    

แสดงใบแจง้ช าระเงินค่าสมัครและ
ค่าลงทะเบยีนเรียน ไดท้ี่ 
1) ร้าน 7-ELEVEN ทุกสาขา หรือ  
    จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
2) ช าระผ่านบตัรเครดิตจากระบบ 
 

ช าระเงินสด ไดท้ี ่
1) หน่วยบริการรับสมัครของศูนย์วิทยพัฒนา   
   มสธ. จังหวัดล ำปำง สโุขทัย อุดรธำน ี 
   อบุลรำชธำนี นครสวรรค์ เพชรบุรี จนัทบุรี  
   นครนำยก นครศรีธรรมรำช และยะลำ 
2) ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ภายใน มสธ.  
   ถนนแจ้งวัฒนะ 

การสมัครมีปญัหา ครบถ้วนสมบูรณ ์

ติดต่อผู้สมัครเพื่อแก้ไขปัญหำกำรสมัคร 

ผู้สมัครแก้ไขครบถ้วน 

แจ้งผลกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ พร้อมส่งบัตร 
ประจ ำตัวนักศึกษำและคู่มือนักศึกษำภำยใน 15 วันท ำกำร 
จำกนั้นจัดส่งเอกสำรกำรสอนชุดวิชำให้ในลักษณะทยอยส่ง 

 

ส่งวุฒิกำรศึกษำให้สถำบันผู้ออกเอกสำรส ำคัญ
ตรวจสอบ 

มหาวิทยาลัยรับเอกสารการสมัครและตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของหลักฐานการสมัคร 

สมัครทางไปรษณีย์ 

14.1 แผนภูมิขั้นตอนการสมัครและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
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มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชจะท�าการตรวจเอกสารการสมคัรและหลกัฐานทีผู่ส้มคัรใช้เป็นเอกสารประกอบ

การสมัคร และจะขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาให้ภายใน 15 วนัท�าการ นบัตัง้แต่วนัทีม่หาวทิยาลยัได้รบัเอกสารการสมคัรและ

หลักฐานการสมัครครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ขอแนะน�า

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ข้ันตอนที่ 1   ศึกษาแนวทางการเลือกสาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ค่าใช้จ่ายใน 

  การสมัคร และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ ก่อนท�าการสมัคร

ในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยจะท�าการเปิดรับนักศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา และในแต่ละสาขาวิชาจะ

เปิดสอนหลากหลายแขนงวิชา/วิชาเอก ผู้สมัครควรปฏิบัติ ดังนี้

1.1 ศึกษาแนวทางการเลือกสาขาวิชา คุณสมบัติการสมัครเพื่อพิจารณาว่า มีความสนใจในสาขาวิชาใด และเป็น

ผู้มีคุณสมบัติในการสมัครครบถ้วนตามที่สาขาวิชาที่ต้องการสมัครก�าหนดไว้หรือไม่

1.2 ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบยีนเรยีนของภาคการศกึษาทีส่มคัร เพือ่พจิารณาความพร้อมของเวลาในการศกึษา 

เนื่องจากเป็นระบบการศึกษาทางไกลที่นักศึกษาต้องวางแผนการเรียนเอง โดยในหนึ่งชุดวิชาจะใช้เวลาศึกษาประมาณ  

180 ชั่วโมง ซึ่งมหาวิทยาลัยก�าหนดให้ในแต่ละภาคการศึกษา	 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	 3	 ชุดวิชา	 แต่ไม่น้อยกว่า	 

1	ชุดวิชา

ขั้นตอนที่ 2   เตรียมเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัครเข้าศึกษา ประกอบด้วย

2.1 รูปถ่ายสีขนาด	2	นิ้ว	หน้าตรง	ไม่สวมหมวก	ไม่สวมแว่นตาด�า	แต่งกายสุภาพ		(ไม่สวมเสื้อยืดคอกลม)	

ฉากหลังของภาพเป็นสีพื้นเท่านั้น	ส�าหรับติดในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	(มสธ.1)

2.2 ส�าเนาวุฒิการศึกษาฉบับที่ระบุหลักสูตรท่ีจบการศึกษาและวันจบการศึกษา เช่น ใบรับรองการส�าเร็จ 

การศึกษา หรือประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือใบรายงานผล (Transcript) จ�านวน 1 ชุด 

    1) กรณเีป็นนกัศกึษา	มสธ.	ทีศ่กึษาครบทกุชดุวชิาตามหลกัสตูรและอยูร่ะหว่างรอผลการอนมุตัจิบการศกึษา

จากสภามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช จะสมัครเป็นนกัศกึษาใหม่ได้ต่อเมือ่สภามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชอนมุตัิ

ให้ส�าเร็จการศึกษาแล้ว	และต้องใช้หนังสือรับรองการจบการศึกษา	(มสธ.14)	เป็นหลักฐานการสมัคร

   2) กรณีใช้ส�าเนาวุฒิการศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศต้องส่งหนังสือเทียบคุณวุฒิ

การศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักฐานประกอบการสมัครด้วย จ�านวน 1 ฉบับ

2.3 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือส�าเนาทะเบียนบ้าน	อย่างใดอย่างหนึ่ง	จ�านวน	1	ชุด

  1) กรณีใช้ส�าเนาทะเบียนบ้าน ให้ถ่ายส�าเนาทะเบียนบ้านทั้งหน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าท่ีมี 

ชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ กรณีพ�านักอยู่ในต่างประเทศสามารถใช้ส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหลักฐานการสมัคร

แทนได้

       2) กรณีผู้สมัครที่เป็นคนพิการต้องส่งส�าเนาบัตรประจ�าตัวคนพิการ และแบบกรอกข้อมูลส�าหรับผู้สมัครที่

เป็นคนพิการ ในหน้า 475 ส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร ทั้งนี้คนพิการควรติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการเพื่อรับข้อ

สนเทศการสมัครก่อน	โปรดอ่านรายละเอียดที่หน้า	8-10

14.2 ขั้นตอนการสมัครและการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

465ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563



2.4 ส�าเนาหลักฐานการเปลี่ยนค�าน�าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล ใบส�าคัญการสมรส 

ใบแต่งตั้งยศ เป็นต้น จ�านวน 1 ฉบับ (กรณีค�าน�าหน้าชื่อ ชื่อสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน)

2.5 หลักฐานการสมัครทุกฉบับให้ถ่ายส�าเนาเอกสารด้วยขนาด A4 เท่านั้น หากหลักฐานการสมัครมีขนาดใหญ่

กว่ากระดาษ A4 ให้ย่อขนาดลงก่อนถ่ายส�าเนาเอกสาร

2.6 ผู้สมัครต้องรับรองความถูกต้องตรงกับต้นฉบับของส�าเนาหลักฐานการสมัครทุกแผ่นด้วยข้อความต่อไปนี้

2.7 ผู้สมัครที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและยังไม่ส�าเร็จการศึกษา ท่ีประสงค์จะสมัครเป็น

นกัศกึษาใหม่ จะต้องส่งแบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษาและส่งมาพร้อมเอกสารการสมคัรด้วย  (โปรดอ่านราย

ละเอียดและส�าเนาแบบฟอร์มจากหน้า 476-477)

2.8 ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง ต้องจัดส่งหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษาได้ของกรมราชทัณฑ์ และแบบกรอกข้อมูล

ส�าหรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง ในหน้า 476 ส่งมาพร้อมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน	โปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัคร

นักศึกษาส�าหรับผู้ต้องขังในหน้า	10	โดยละเอียด	ก่อนท�าการสมัคร

ขั้นตอนที	่3	การกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา			(มสธ.1)			

3.1 กรอกใบสมคัรและขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา (มสธ.1) ด้วยปากกาหมกึด�าหรอืหมกึน�า้เงนิเท่านัน้ เขยีนด้วย

ตัวบรรจงเพื่อความชัดเจนในการจัดเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

3.2 ระบุภาคการศึกษาที่ต้องการสมัคร และด�าเนินการสมัครภายในก�าหนดเวลาที่ระบุในใบสมัคร

3.3 กรอกชื่อ ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) ช่องละ 1 ตัวอักษร และเว้น 1 ช่อง ระหว่างชื่อและชื่อสกุล

3.4  กรอกที่อยู่ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อและส่งเอกสาร ด้วยตัวบรรจง ชัดเจน และครบถ้วน 

เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดส่งเอกสารไม่ถึงมือผู้รับ

3.5 ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลที่สามารถติดต่อผู้สมัครได้สะดวกให้ครบถ้วน ชัดเจน เช่น โทรศัพท์บ้าน / มือถือ/ 

Facebook/ Line ID  เพื่อความสะดวกในการติดต่อผู้สมัครได้ทันตามระยะเวลาการรับสมัคร กรณีพบปัญหาการสมัคร

ไม่สมบูรณ์ 

ส�าหรับผู้สมัครเรียนสาขาวิชาศิลปศาสตร์	แขนงวิชาภาษาอังกฤษ	ต้องกรอก	e-mail	address	ของตนเอง

ด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจน	เนื่องจากจ�าเป็นต้องใช้ในระบบการเรียนการสอนแบบ		e-Learning		         

3.6  กรอกข้อมูลในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ให้ครบถ้วนทุกข้อ ส�าหรับสาขาวิชาใด 

ที่เปิดสอนแขนงวิชา/วิชาเอกที่มีกลุ่มวิชาเฉพาะ เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ ของสาขา

วชิาศลิปศาสตร์   หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ ของสาขาวชิานเิทศศาสตร์ ต้องระบกุลุม่วชิาและรหสักลุม่วชิาให้ครบถ้วน

3.7  การกรอกข้อมูลชุดวิชาลงทะเบียนเรียน สามารถศึกษาข้อมูลได้จากโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่

ก�าหนดให้ตามภาคการศึกษาที่สมัคร	 และตามสาขาวิชาที่เลือกสมัครเรียน โดยในแต่ละภาคการศึกษาสามารถลง

ทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชา แต่ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา

ขอรับรองความถูกต้องตรงกับต้นฉบับจริง	และขอใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร

ลงชื่อ	............................................................................		ผู้สมัคร

(............................................)	ตัวบรรจง
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ส�าหรับผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประสงค์จะโอนชุดวิชาท่ีสอบผ่านแล้วจากโครงสร้าง

หลักสูตรการศึกษาเดิม สามารถเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนได้ โดยศึกษารายละเอียดชุดวิชาจากโครงสร้างและราย

ละเอียดหลักสูตร ประกอบกับตรวจสอบตารางสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีวันและคาบเวลาสอบ

ตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบเกินกว่า	1	ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน

3.8 ผู้สมัครสามารถเลือกแผนการศึกษาของแต่ละชุดวิชาท่ีลงทะเบียนท่ีเหมือนหรือต่างกันก็ได้ ท้ังนี้ให้ศึกษา

รายละเอียดชุดวิชาที่สามารถเลือกแผนการเรียน ก 2 และ ก3 (สอบกลางภาค) ได้ที่เว็บไชต์ของมหาวิทยาลัย https://

web4.stou.ac.th/eduplan  ชุดวิชาที่มีสอบกลางภาค

3.9  ค�านวณค่าใช้จ่ายทีต้่องช�าระในการสมัครเป็นนกัศกึษา ทัง้นีม้หาวทิยาลยัก�าหนดให้ผูส้มคัรทกุคนต้องช�าระ

ค่าธรรมเนียมการศกึษาส�าหรับนกัศกึษาใหม่ในอตัรา 1,400 บาท (ยกเว้น ผูท้ีส่มคัรผ่านทางเวบ็ไชต์ของมหาวทิยาลยัต้อง

ช�าระเงินค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน	 เพ่ิม	 100	 บาท) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  

ค่าบ�ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเหมาจ่าย ส�าหรับค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษาของ

แต่ละชุดวิชาอาจมีอัตราเรียกเก็บแตกต่างกัน ซึ่งผู้สมัครพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องช�าระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษาจาก

หน้า 405-420 ส�าหรับการสมคัรเข้าศึกษาในภาคต้น และผูส้มคัรเข้าศกึษาในภาคปลาย ดรูายละเอยีดได้จากหน้า 421-438

ขั้นตอนที่ 4  ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษา  การช�าระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษาตามช่องทางการสมัคร

4.1		ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  การสมัครเป็นนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครและหลักฐานการสมัคร

และช�าระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น โดยค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย

      4.1.1 ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องช�าระเท่ากันทุกคน จ�านวน 1,400 บาท (ยกเว้น ผู้ที่สมัครผ่านทางเว็บไชต์

ของมหาวิทยาลัยต้องช�าระเงินค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน เพิ่ม	100	บาท)  ประกอบด้วย

            1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท (ช�าระครั้งเดียวในการสมัคร)

            2) ค่าบ�ารุงการศึกษา 500 บาท (ช�าระทุกภาคการศึกษา)

              3) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษาเหมาจ่าย 100 บาท (ช�าระครั้งเดียวตลอด

อายุการเป็นนักศึกษา)

        4.1.2 ค่าชดุวชิาและค่าวสัดุการศกึษาของชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนซึง่อาจมอีตัราเรยีกเกบ็แต่ละชดุวชิาแตก

ต่างกนั ตรวจสอบรายละเอยีดค่าใช้จ่ายทีต้่องช�าระเป็นค่าสมคัรเป็นนกัศกึษาของภาคการศกึษาท่ีสมคัร จากหน้า  405-438 

       4.1.3 ผู้สมัครที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร ได้รับยกเว้นไม่ต้องช�าระค่า

ธรรมเนียมแรกเข้า จ�านวน 800 บาท

4.2		การช�าระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษาตามช่องทางการสมัคร

     4.2.1	กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้สมัคร และใบสมัครฯ เพื่อ

ขอช�าระเงินค่าสมัคร ได้ที่ ที่ท�าการไปรษณีย์ของรัฐทุกแห่ง (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) ด้วยระบบ Pay at Post 

เท่านั้น  หรือช�าระเงิน ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือร้าน 7–ELEVEN ทุกสาขา เมื่อช�าระเงินเรียบร้อยแล้ว น�าใบ

สมัครฯ เอกสารประกอบการสมัคร  และหลักฐานการช�าระเงินบรรจุลงในซองสีเขียว (สทว.ซ.06) ติดแสตมป์ และใส่ตู้

ไปรษณีย์ที่สะดวก

     4.2.2	กรณีสมัครด้วยตนเอง	ณ	หน่วยงานของมหาวิทยาลัย	สามารถติดต่อขอสมัครและช�าระเงินสดได้

โดยตรงที่

            1) หน่วยบริการรับสมัคร ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล�าปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ 

เพชรบุรี นครนายก จันทบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา (ดูรายละเอียดหน้า 483-485)
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     2) ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลบางพูด อ�าเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

4.2.3		กรณีสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	(ดูรายละเอียดหน้า 474) ผู้สมัครแสดงใบแจ้งช�าระเงิน 

ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ	 ช�าระเงินได้ที่	 ร้าน	 7–ELEVEN	 ทุกสาขา	 หรือ	 จุดบริการ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส	หรือช�าระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์

กรณีผู้สมัครช�าระเงินไม่ครบถ้วนตามท่ีก�าหนดไว้ในหน้า 405-438  มหาวิทยาลัยอาจรับลงทะเบียนเรียนให้

ในบางชุดวิชาจากชุดวิชาที่ผู้สมัครได้ลงทะเบียนเรียนไว้ และจะท�าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ทันทีทั้งนี้สามารถเพิ่ม 

ชดุวชิาได้หลงัจากได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นนักศกึษาเรยีบร้อยแล้ว ท้ังนีก้ารเพิม่ชุดวชิาต้องด�าเนนิภายในช่วงเวลาทีก่�าหนด 

(ดูก�าหนดวันเพิ่มชุดวิชาจากปฏิทินการศึกษาที่ปกหน้าด้านใน) สามารถขอใช้เงินส่วนที่เหลือจากการสมัครได้ (ถ้ามี) โดย

ช�าระเงินเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ หรือติดต่อขอรับเงินส่วนที่เหลือคืนได้ภายใน 1 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่าย

รับนักศึกษา ส�านักทะเบียนและวัดผล โทร. 0 2504 7213

อนึง่	ผู้สมคัรท่ีได้รบัการข้ึนทะเบยีนเป็นนกัศกึษาเรยีบร้อยแล้ว	หากไม่ประสงค์จะศกึษาในมหาวิทยาลยัด้วย

สาเหตุใดก็ตาม	ไม่สามารถขอรับเงินที่ช�าระไว้คืนได	้ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

1. มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนชุดวิชา

2. มีการลงทะเบียนเรียนซ�้าซ้อน อันเนื่องมาจากการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

3. ตรวจสอบพบว่านักศึกษาหรือผู้เรียนหมดสิทธิที่จะลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนที	่5	การตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร	และการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

		5.1	การตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร

        5.1.1  เมือ่มหาวทิยาลยัได้รบัเอกสารการสมคัร หลกัฐานการสมคัร และหลกัฐานการช�าระเงนิของผูส้มคัร

ครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว จะตรวจสอบว่าเป็นผูม้คีณุสมบตัใินการสมคัรครบถ้วนตามทีส่าขาวชิาทีส่มคัรก�าหนดไว้หรอืไม่ และ

จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ภายใน 15 วันท�าการ

        5.1.2 ผู้สมัครที่ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร หรือกรอกข้อมูลในใบสมัครและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(มสธ.1) ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ไม่ลงลายมือชื่อในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)  ไม่กรอกชุดวิชาที่

ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน เป็นต้น หรือช�าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนไม่ครบถ้วน ซ่ึงเป็น

สาเหตุให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะติดต่อผู้สมัครเพื่อแนะน�าแนวทางแก้ไขทางโทรศัพท์  

Facebook  Line ID หรือ e-mail address ที่แจ้งไว้ 

  5.2	การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

        มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในการสมัครครบถ้วนตามที่สาขาวิชา

ที่สมัครก�าหนดภายใน 15 วันท�าการ นับตั้งแต่วันท่ีมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร หลักฐาน

การช�าระเงินค่าสมัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยจะส่งหนังสือตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมบัตรประจ�าตัว

นักศึกษาและคู่มือนักศึกษาให้ทางไปรษณีย์ การส่งวัสดุการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้เป็นลักษณะทยอยส่ง

 ในกรณีผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร และช�าระเงินครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผล

การตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากมหาวิทยาลัยใน 15 วันท�าการ ในเบื้องต้นโปรด

สอบถาม ณ ทีท่�าการไปรษณย์ีต้นทางของเขตทีอ่ยูว่่ามพีสัดไุปรษณย์ีจดัส่งไปยงัทีอ่ยูแ่ล้วหรอืไม่ หากไม่พบโปรดสอบถาม

ที่ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 25047788 หรือที่ฝ่ายรับนักศึกษา ส�านักทะเบียนและวัดผล โทร. 0 2504 7213

			ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ทางเว็บไซต์ที	่http://www.stou.ac.th
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ผูส้มคัรตดิตอ่ช�าระเงนิคา่สมคัรเปน็นกัศกึษาได	้ณ	ทีท่�าการไปรษณยี	์โดยช�าระดว้ยระบบ	Pay	at	Post	หรอื 

ช�าระเงินที	่ร้าน	7-ELEVEN	ทุกสาขา	หรือจุดบริการรับช�าระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส	หรือช�าระเงินด้วยตนเองที่หน่วย

บริการรบัสมคัรศนูย์วิทยพฒันา	มสธ.	ทกุแห่ง	หรอืทีศ่นูยบ์รกิารรว่มแบบครบวงจร	มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช

รายการและจ�านวนเงินที่ต้องช�าระ

1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร จ�านวน	 1,400	 บาท (ช�าระเท่ากันทุกคน ยกเว้น	 ผู้ที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยต้องช�าระค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน เพิ่ม 100	บาท) ประกอบด้วย

 - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท (ช�าระครั้งเดียวในการสมัคร)

   (ผู้สมัครที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า)

 - ค่าบ�ารุงการศึกษา 500 บาท

 - ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา 100 บาท

    (ช�าระครั้งเดียวตลอดอายุของการเป็นนักศึกษา)

2.  ค่าชุดวิชาส�าหรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละชุดวิชาจะมีอัตราเรียกเก็บแตกต่างกัน โปรดอ่านรายละเอียดและช�าระเงิน

ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาให้ตรงตามภาคการศึกษาที่สมัคร หน้า 405-438

ทั้งนี้ค่าชุดวิชาส�าหรับนักศึกษาใหม่ที่ก�าหนดนั้น	 เป็นอัตราที่รวมค่าวัสดุการศึกษาเรียบร้อยแล้ว	 ผู้สมัคร

จะต้องช�าระเงินค่าชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามอัตราที่ก�าหนดเท่านั้น	แม้จะมีวัสดุการศึกษาชุดวิชาอยู่แล้วก็ตาม

ตัวอย่าง  นางสาวตรีศร เขียวทอง สมัครเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์ แขนงวิชา/วิชาเอกนิติศาสตรบัณฑิต รายละเอียด 

 ชุดวิชาที่ก�าหนดให้ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ดังนี้

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาส�าหรับ

นักศึกษาใหม่
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
ส�าหรับผู้สมัครภาคต้น

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 1,300 อาทิตย์ 31 ม.ค. 2564 เช้า

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา 1,000 เสาร์   30 ม.ค. 2564 เช้า

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป 1,000 เสาร์   30 ม.ค. 2564 บ่าย

นางสาวตรีศร เขียวทอง ลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชา จึงต้องช�าระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร    1,400 บาท

 2. ค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชา เป็นเงิน 3,300 บาท

รวมจ�านวนเงินที่นางสาวตรีศร		เขียวทอง	ต้องช�าระ		 4,700	 บาท
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14.3 รายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องช�าระในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่



ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) 
(ด้านหน้า) 

 

กรอกเลขประจ าตัว 
ประชาชน 13 หลัก 

 

กรอกรหัสเดือน 
เป็นตัวเลข เช่น 

 
รหัส เดือน 
01 ม.ค. 
02 ก.พ. 

 
 

 
กรอกข้อมูลท่ีอยู่ 
ให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
 

กรอกช่ือและรหัส 
สาขาวิชา/แขนงวิชา 
วิชาเอกท่ีสมัคร และ 
กลุ่มวิชา(ถ้ามี) 
 

ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 
(โปรดติดรูปถ่ายภายใน 
 
        ด้วยกาวเท่านั้น) 
 

เว้นช่อง 1 ช่อง ระหว่าง 
ช่ือตัว และช่ือสกุล 

รหัสไปรษณีย์จังหวัดเกิด 
เช่น เกิดจังหวัดนครสวรรค์ 
รหัสไปรษณีย์ 60000 

กรอกรหัสไปรษณีย์ 
ท่ีอยู่ให้ถูกต้อง 

กรอกอาชีพ และ 
รหัสอาชีพ 
ดูรายละเอียดหน้า 479 

ลงลายมือช่ือผู้สมัคร 
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ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) 
(ด้านหลัง) 

 

ดูรายช่ือสนามสอบ 
จังหวัดและรหัส 
สนามสอบหน้า 
378 - 379 
 
 

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) 
(ด้านหลัง) 

 

ดูรายช่ือสนามสอบ 
จังหวัดและรหัส 
สนามสอบหน้า 
378 - 379 
 
 

403 - 404
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เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครในการบันทึกข้อมูลการสมัครและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และจัดเก็บทะเบียน

ประวัตินักศึกษา ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ด้วยตัวบรรจง ให้ครบถ้วนและชัดเจน 

โดยใช้ปากกาหมกึด�าหรือหมกึน�า้เงนิและตดิรปูถ่ายส	ีขนาด	2	นิว้ ในกรอบทีก่�าหนดให้ด้วยกาวเท่านัน้ โดยรปูถ่ายของ 

ผู้สมัครจะต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด�า แต่งกายสุภาพ และฉากหลังภาพเป็นสีพื้น ไม่อนุญาต

ให้ใช้รูปถ่ายที่สวมเสื้อยืดคอกลม และขอแนะน�าให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดต่อไปนี้โดยละเอียด

1. ยืนยันภาคการศึกษาที่ต้องการสมัคร และท�าการสมัครภายในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครของภาคการศึกษาท่ี 

ต้องการสมคัร กรณผีูส้มคัรทีป่ระสงค์จะสมคัรเข้าศกึษาในภาคต้น สามารถสมคัรได้ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563  ถึง 1 กนัยายน 

2563 ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครในภาคปลาย ให้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2564 

2.	กรอกเลขประจ�าตัวประชาชน		13	หลัก	ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลการช�าระเงิน

ของผู้สมัครและใช้ในการสืบค้นข้อมูลของผู้สมัคร

3. ระบุกลุ่มผู้สมัครให้ชัดเจน ดังนี้

 3.1 ส�าหรับผู้สมัครทั่วไปที่ไม่เคยสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาก่อน ให้ท�าเครื่องหมาย  ใน 

     ข้อ 3.1 ผู้สมัครทั่วไป

 3.2 ส�าหรับผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ท�าเครื่องหมาย  ใน  ข้อ 3.2

 3.3 ผู้สมัครที่เคยสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและไม่ส�าเร็จการศึกษา ให้ท�าเครื่องหมาย  ใน 

     ข้อ 3.3

 3.4 นักศึกษาที่ศึกษาครบทุกชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วและคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา ใน 

    ปีการศึกษา 2562 ให้ท�าเครื่องหมาย  ใน  ข้อ 3.4

4. ประเภทผู้สมัครให้ระบุตามความเป็นจริง ดังนี้

 4.1 ผู้สมัครบุคคลทั่วไป ให้ท�าเครื่องหมาย  ใน  ข้อ 4.1 

 4.2 พระภิกษุ	สามเณร ที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ท�าเครื่องหมาย  ใน  ข้อ 4.2

 4.3 ผู้สมัครที่เป็นคนพิการ ให้ท�าเครื่องหมาย  ใน  ข้อ 4.3 และกรอกรายละเอียดในแบบกรอก 

    ข้อมูลส�าหรับผู้สมัครที่เป็นคนพิการให้ครบถ้วน ในหน้า 475 และส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร เพื่อใช้ 

    ในการจัดการสอบให้เหมาะสมและสะดวกในการเข้าสอบ

 4.4 ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง ให้ท�าเคร่ืองหมาย  ใน  ข้อ 4.4 และกรอกแบบกรอกข้อมูลส�าหรับ 

    ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง ในหน้า 476 ให้ครบถ้วน 

 4.5 ส�าหรับผู้สมัครที่อายุครบ	60	ปีขึ้นไป นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร ให้ท�าเครื่องหมาย  ใน  

     ข้อ 4.5 และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า	จ�านวนเงิน	800	บาท

5. ระบุค�าน�าหน้าชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและสอดคล้องกับบัตรประจ�าตัวประชาชนที่ใช้เป็น

หลักฐานการสมัคร กรณีค�าน�าหน้าชื่อเป็นชั้นยศหรือสมณศักดิ์ ให้ท�าเครื่องหมาย  ใน  ข้อ 6.4 และกรอกชั้นยศ/

สมณศักดิ์ ให้ครบถ้วน และให้ส่งส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการหรือส�าเนาหนังสือแต่งตั้ง หรือส�าเนาหนังสือสุทธิพระ 

แล้วแต่กรณีเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ

472 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

14.4 ค�าอธิบายการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)



             6. กรอกเฉพาะชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทยภายในกรอบที่ก�าหนดให้ด้วยตัวบรรจง โดยไม่ต้องกรอกค�าน�า

หน้าชื่อ 

             7. กรอกชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ช่องละ 1 ตัวอักษร เว้น	1	ช่องระหว่างชื่อตัว

และชื่อสกุล

             8. กรอกวัน เดือน ปีเกิด เป็นตัวเลขตามตัวอย่างในหน้า 470

             9. กรอกรายละเอียดที่อยู่ที่ต้องการใช้เป็นสถานที่รับเอกสารและใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ด้วยตัวบรรจง

ชัดเจน กรณีใช้ที่อยู่ของผู้อื่นเป็นที่อยู่ส�าหรับติดต่อกับมหาวิทยาลัย ต้องกรอกชื่อ ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้นั้นให้ครบถ้วน

ถูกต้องด้วยตัวบรรจง

          10. ระบุเบอร์โทรศัพท์บ้าน/ที่ท�างานและมือถือ ที่สามารถติดต่อถึงผู้สมัครโดยตรง

          11. กรอก e-mail address, Facebook, Line ID ของผู้สมัครให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ	ต้องกรอก	 e-mail	 address	 ของ

ตนเองให้ชัดเจน เนื่องจากต้องใช้เป็นช่องทางในการเรียนการสอนและติดต่อสื่อสารกับคณาจารย์ผู้สอน

          12. กรอกชื่อหลักสูตร วันที่จบการศึกษา ตามที่ระบุในใบวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัคร ดังนี้

  12.1 ให้ผู้สมัครกรอกชื่อตัว ชื่อสกุล ตามใบวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัคร ในข้อ 17.1	เฉพาะกรณี

ที่ชื่อตัว ชื่อสกุลในใบวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น

  12.2 กรอกชื่อเต็มวุฒิการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ

ตลาด เป็นต้น

  12.3 กรอกชื่อสถานศึกษา ตามที่ปรากฏในใบวุฒิการศึกษา

  12.4 ระบุเลขประจ�าตัวนักเรียน/นักศึกษา ตามที่ระบุไว้ในใบวุฒิการศึกษา

  12.5 กรอกชื่อจังหวัดที่ตั้ง และปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา ตามที่ปรากฏในใบวุฒิการศึกษา

          13. ระบุอาชีพ เช่น พนักงานบริษัท ดูรายละเอียดที่หน้า 479

          14. ระบุชื่อและรหัสของสาขาวิชาที่สมัคร แขนงวิชา/วิชาเอก/กลุ่มวิชา (ถ้ามี) ให้ถูกต้อง และสอดคล้องกัน

          15. กรอกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนในข้อ 20 ของใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) พร้อมเลือก

แผนการศึกษา (ศึกษารายละเอียดชุดวิชาที่เปิดให้เลือกแผนการศึกษาได้ที่		https://web4.stou.ac.th/eduplan	
ชุดวิชาที่มีสอบกลางภาค) และค�านวณอัตราค่าใช้จ่ายพร้อมช�าระเงินในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ให้ครบถ้วน แนบ

หลักฐานการช�าระเงินมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร (ศึกษารายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาได้ที่

หน้า 405-438)

           ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนประจ�าภาคการศึกษาที่สมัคร เพื่อให้ผู้สมัครลงทะเบียนเรียน 

โดยในแต่ละภาคการศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 3 ชุดวิชา แต่ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา 

 16. ระบุช่องทางที่ต้องการช�าระเงิน และท�าเครื่องหมาย  ใน  ข้อ 21

 17. ในการจัดสนามสอบ มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบให้โดยใช้รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในข้อ 12 เป็นหลัก 

ส�าหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะเข้ารับการสอบในสนามสอบอื่นนอกเหนือจากการจัดตามรหัสไปรษณีย์ท่ีอยู่ ให้ระบุสนาม

สอบ จังหวัดที่ตั้งของสนามสอบ และรหัสสนามสอบให้ชัดเจน โดยดูรายละเอียดสนามสอบจาก หน้า 402-404    

ค�าเตอืน	อย่าใช้วฒุกิารศกึษาปลอมหรอืปลอมแปลงเอกสาร-หลกัฐานทีใ่ช้ประกอบการสมคัร

        มหาวทิยาลยัจะส่งใบวฒุกิารศกึษาของนกัศกึษาทกุคนไปตรวจสอบกบัสถาบนัหรอืหน่วยงานทีอ่อกวฒุกิารศกึษา 

หากตรวจสอบแล้วพบการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสาร-หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร มหาวิทยาลัยจะถอน

สถานภาพการเป็นนักศึกษาและด�าเนินคดีตามกฎหมาย
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เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกในการสมัครเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้เพิ่มช่องทางการรับสมัคร

นกัศกึษาใหม่ทางอนิเทอร์เน็ตผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัยขึน้อกีช่องทางหนึง่ ผู้สมคัรทีส่นใจจะสมคัรผ่าน

ช่องทางเว็บไซต์ ให้ด�าเนินการดังนี้

 

วิธีการสมัครผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

http://www.stou.ac.th 

Å

การสมัครเรียนกับ มสธ.           

Å

ระดับปริญญาตรี

Å

การสมัครเรียนออนไลน์

โปรดศึกษาค�าแนะน�า/ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

ผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยละเอียด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สมัคร
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14.5 การสมัครเป็นนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย



1)		คนพิการที่สมัครเป็นนักศึกษาของ	มสธ.	โปรดกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้ให้ครบถ้วน	และส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร

แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับผู้สมัครที่เป็นคนพิการ
	 โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างและท�าเครื่องหมาย	3 ลงใน	o	ตามความเป็นจริงและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร	

1.		ค�าน�าหน้าชื่อ	-	ชื่อตัว	-	ชื่อสกุล......................................................	o	มีบัตรคนพิการ							o	ไม่มีบัตรคนพิการ
	 สาขาวิชาที่สมัคร.............................................................	แขนงวิชา/วิชาเอก..................................................................

2.		เลขประจ�าตัวคนพิการ		 *-****-*****-**-*
3.		ลักษณะความพิการ*	

	 3.1	ทางการมองเห็น		o	ตาบอดทั้งสองข้าง			o	สายตาเลือนราง			 o	อื่นๆ	(ระบุ)	...................................................

	 3.2	ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย			o	หูหนวก								o	หูตึง									o	อื่นๆ	(ระบุ)	...................................................

	 3.3	ทางกาย/การเคลื่อนไหว									o	ใช้ไม้ค�้ายัน				o	ใช้วิลแชร์			o	โปลิโอ			o	กล้ามเนื้ออ่อนแรง			

  o	อัมพาต		(ระบุ)	………………….........…........….		o	อัมพฤกษ์	(ระบุ)	………………………...………………….....…..........
	 3.4	ออทิสติก					(ระบุ)	……………………………………...	 (พร้อมแนบใบรับรองแพทย์)

 3.5	ลักษณะอื่น		o	ทางสติปัญญา	o	ทางพฤติกรรมและอารมณ์		o	ทางการเรียนรู้		o	ทางการพูดและภาษา								

  o	พิการซ้อน	(ระบุ)	..............................................................................................

4.	 ความสามารถในการศึกษา			 o	เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป		o	ใช้คอมพิวเตอร์ได้	

 o	ใช้เครื่องช่วยฟัง			 o	อื่นๆ	(ระบุ	เช่น	ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์,	ภาษามือ)	..................................................

5.	 ความสามารถในการเข้าสอบ		o	เข้าสอบในห้องสอบปกติ		o	ขอให้จัดสอบในห้องสอบชั้นล่าง	(เดินขึ้นอาคารไม่ได้)

 o	อื่นๆ	(ระบุ)	................................................................................................................................................................
6.		ความสามารถในการอ่านแบบทดสอบ	 7.		ความสามารถในการท�าแบบทดสอบ	

 o	ขอให้จัดแบบทดสอบปกติ		 o	เขียนค�าตอบในกระดาษค�าตอบปกติได้

 o	ขอให้ขยายตัวอักษรในแบบทดสอบให้ใหญ่ขึ้น	(18	พอยต์)		o	เขียนค�าตอบลงในแบบทดสอบ

 o	ขอให้บันทึกเสียงข้อสอบใส่เทปเสียง	 o	ขอบันทึกเสียงค�าตอบลงในเทปเสียง	(ปรนัย+อัตนัย)

  o	ขอบันทึกเสียงเฉพาะค�าตอบอัตนัยลงในเทปเสียง
 ขอแสดงความประสงค์เก่ียวกับการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส�าหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ตามประกาศของ
ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว. หรือ สกอ. เดิม) 

o	มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน	 	 o	ไม่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุน
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่เข้าศึกษานี้เป็นปริญญาตรีใบแรกของข้าพเจ้า และมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส�าหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ตามที่ระบุไว้ในประกาศของ สป.อว. หรือ 
สกอ. เดิม ทุกประการ และข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	เป็นความจริงทุกประการ

	 	 	 	 	 	 	 ลงชื่อผู้สมัคร...........................................................................
	 	 	 	 	 	 	 										วันที่	.........................................................................

หมายเหตุ  * คนพิการที่จะสมัครเป็นนักศึกษา ให้ติดต่อที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เพ่ือรับข้อสนเทศด้านการศึกษา ก่อนตัดสินใจ สมัครเข้าศึกษาโดยติดต่อที่ 

  โทรศัพท์ 0 2504 7821-3 โทรสาร 0 2503 3963 หรือ e-mail: ds.esoffice@stou.ac.th หรีือที่ http://www.stou.ac.th โปรดอ่านรายละเอียด 

  หน้า 8 โดยละเอียด

15. แบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติม
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2)	 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง	 โปรดกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้ให้ครบถ้วน	 และส่งไปพร้อมเอกสาร 

	 การสมัคร

แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง

F โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างและท�าเครื่องหมาย 3 ลงใน o ตามความเป็นจริงและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร
1. ค�าน�าหน้าชื่อ-ชื่อตัว-ชื่อสกุล...........................................................................................................................
    สาขาวิชาที่สมัคร......................................................................... แขนงวิชา/วิชาเอก.......................................

2.	 ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน	 ชุดวิชาที่ 1 ***** ..................................................................

    ชุดวิชาที่ 2 ***** .................................................................. 

    ชุดวิชาที่ 3 ***** ..................................................................
3.	 เรือนจ�า ............................................................................................................................................................
การด�าเนินการขออนุญาตต่อกรมราชทัณฑ์เพื่อสมัครเข้าศึกษาใน มสธ.
o ยังไม่ได้ด�าเนินการขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์
o อยู่ระหว่างด�าเนินการขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์
o ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งใบอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์มาพร้อมกับเอกสารการสมัคร

ผู้สมัครท่ีเป็นผู้ต้องขังต้องกรอกแบบกรอกข้อมูลข้างต้น ส่งมาพร้อมหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษาได้ของ 

กรมราชทัณฑ์ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติมด้วย    

                                                                                        

3) ผู้สมัครที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา	 มสธ.	 ประสงค์จะสมัครนักศึกษาใหม่	 โปรดกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี ้

	 ให้ครบถ้วนและส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร

	 แบบฟอร์มขอลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิม	 ส�าหรับผู้สมัครที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา	 มสธ.	

และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา	ที่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

แบบฟอร์มขอลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิม	เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
ส�าหรับผู้สมัครที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา	และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในสถานภาพเดิม

 F โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างและท�าเครื่องหมาย 3 ลงใน o ตามความเป็นจริงและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร	
ชื่อผู้สมัคร (ค�าน�าหน้าชื่อ - ชื่อตัว - ชื่อสกุล) ......................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน *************
ขอลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมตามเลขประจ�าตัวนักศึกษา **********
เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 o 1)  ภาคต้น  o 2)  ภาคปลาย

ผู้สมัครที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา มสธ. และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดไว้ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ต้องด�าเนินการลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิม โดยกรอกแบบฟอร์ม

ขอลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมข้างต้นและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ศึกษา

ในเวลาเดียวกันได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น
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	 แบบฟอร์มขอลาออกจากสถานภาพนักศกึษาเดมิ	ส�าหรบัผูส้มคัรทีม่สีถานภาพเป็นนักศึกษา	มสธ.	และ 

มีการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาไว้ในภาคการศึกษาก่อนภาคที่สมัครเข้าศึกษา	

แบบฟอร์มขอลาออกส�าหรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา	มสธ.	ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา

ก่อนภาคที่ท�าการสมัคร

F โปรดกรอกข้อมูลและท�าเครื่องหมาย 3 ลงใน o ให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร

ชื่อผู้สมัคร (ค�าน�าหน้าชื่อ - ชื่อตัว - ชื่อสกุล) ........................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน *************
เลขประจ�าตัวนักศึกษาเดิม **********สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาค ..... /.......

 ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษาก่อนภาคที่สมัครทุก 

ชุดวิชา	 	และขอยืนยันไม่เข้าสอบในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้	จึงขอให้มหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ให้ต่อไป
 
      ลายมือชื่อผู้สมัคร ..................................................................
.

แบบฟอร์มส�าหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ของ มสธ. ที่ยังมีสถานภาพนักศึกษาของ	 มสธ.	 และได้ลง

ทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษาก่อนภาคที่สมัคร หากประสงค์ให้มหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องกรอก 

แบบฟอร์มขอลาออกส�าหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษา มสธ. ท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาก่อนภาคท่ีสมัคร 

ข้างต้น ส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะด�าเนินการถอนชุดวิชาทุกชุดวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน 

ไว้ในภาคก่อนภาคที่สมัคร และไม่แจ้งผลการสอบ 

ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาและอยู่ในเกณฑ์คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาก่อนภาคที่สมัครจะ

สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ต้องได้รับอนุมัติการส�าเร็จการศึกษาในสถานภาพนักศึกษาเดิม จากสภามหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราชเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ดังนี้

1)  ผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในการสอบไล่	ภาคต้น	ปีการศึกษา	2562	

จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ในภาคต้น	ปีการศึกษา	2563

2)  ผูส้มคัรเป็นนกัศึกษาทีอ่ยูใ่นเกณฑ์คาดว่าจะส�าเรจ็การศึกษาในการสอบไล่	ภาคปลาย	ปีการศึกษา	2562	

จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ในภาคปลาย	ปีการศึกษา	2563
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4)  ผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าเป็นหลักฐานการสมัคร โปรด 

 กรอกแบบฟอร์ม มสธ.31 ให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการเทียบประสบการณ์เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 และส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร

 โปรดกรอกข้อมูลตามรายละเอียดแบบฟอร์มและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร โดยบรรจุลงในซองสีเขียว (สทว.ซ.06) เพื่อที่ 

มหาวิทยาลัยจะใช้เป็นข้อมูลพิจารณารับท่านเข้าเป็นนักศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามคุณสมบัติการเข้าศึกษา

ในระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส�าหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หรือเทียบเท่าเพื่อใช้ในการเทียบประสบการณ์เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มสธ.31
         

                    

 ให้ท่านกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มและโปรดจัดส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยพร้อมใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา (มสธ.1) และหลักฐานประกอบการสมัครโดยบรรจุลงในซองสีเขียว (สทว. ซ.06)  เพื่อมหาวิทยาลัยจะใช้เป็นข้อมูล
พิจารณารับท่านเข้าเป็นนักศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามคุณสมบัติการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
1. เลขประจ าตัวประชาชน    
2. วัน/เดือน/ปี เกิด  วนัที่               เดือน              พ.ศ. 
3. ค าน าหนา้ชื่อ .....................  ชื่อ ...............................................................  ชื่อสกุล  ............................................................          
4. ชื่อเต็มวุฒิการศึกษาที่ใชส้มัคร ............................................................................................................................................... 
5. สถาบนัการศึกษา ........................................................................................  ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ.  
6. โปรดระบุอาชีพ ลักษณะงานทีท่ า และปี พ.ศ. ที่เร่ิมประกอบอาชีพจนถึงปัจจบุัน  

(ถ้าพื้นที่การให้ข้อมูลไม่เพียงพอสามารถใช้กระดาษเปล่าแนบเพิ่มเติมได้) 
 

ล ำดับ อำชีพ ลักษณะงำนที่ท ำ ต้ังแต่ ปี พ.ศ. ถึง ป ีพ.ศ. 
    
    
    
    
    
    
    
    

 

7.  กรณีท่านมีใบประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาที่มีหน่วยงานออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดย
องค์กรวิชาชีพ ให้ท่านระบุ พร้อมแนบส าเนาเอกสาร 
7.1 .......................................................................................................................................................................................... 

    7.2 .......................................................................................................................................................................................... 
    7.3 .......................................................................................................................................................................................... 
    7.4 .......................................................................................................................................................................................... 
    7.5 .......................................................................................................................................................................................... 
 

                                                                                         ลายมือชื่อ ............................................................. 
                                                                                         ตัวบรรจง (............................................................) 
                                                                                         วันที่ ............ เดือน ....................... พ.ศ. ..............              

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส ำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษำที่ใช้วุฒิกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหรือเทียบเท่ำ 
เพื่อใช้ในกำรเทียบประสบกำรณ์เทียบเท่ำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

 
ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ 

มสธ.31 
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16. รหัสอาชีพในการกรอกใบสมัคร

อาชีพ รหัสอาชีพ อาชีพ รหัสอาชีพ

ไม่ประกอบอาชีพ 000 ช่างไม้ 307

เกษตรกร (ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน) 001 ยาม รักษาความปลอดภัย 308

ชาวประมง 002 รับจ้างทั่วไป 309

บุคลากรสังกัดกรมการปกครอง 007 นิติกร ฝ่ายกฎหมาย 400

บุคลากรสังกัดกรมที่ดิน 009 ช่างเสริมสวย 401

ข้าราชการบ�านาญ 100 บุคลากรทางการแพทย์ (ราชการ) 501

ข้าราชการพลเรือน 101 บุคลากรทางการแพทย์ (เอกชน) 502

ครู–อาจารย์ (ราชการ) 102 บริการพยาบาล (ราชการ) 503

ครู–อาจารย์ (เอกชน) 103 บริการพยาบาล (เอกชน) 504

ต�ารวจ 104 พนักงานขาย 600

ทหาร 105 พนักงานโรงแรม 601

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 106 พนักงานห้างสรรพสินค้า 602

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 107 มัคคุเทศก์ 603

สมาชิกสภาเขต 108 นักประชาสัมพันธ์ 700

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 109 นักข่าว 701

สมาชิกสภาจังหวัด 200 สื่อสารมวลชน 702

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล 201 นักวิชาการ 703

พนักงานองค์กรของรัฐ 202 วิศวกร 704

พนักงานบริษัท 203 นักวิจัย 705

พนักงานธนาคาร 204 นักวิทยาศาสตร์ 706

ค้าขาย 300 นักสังคมสงเคราะห์ 707

เจ้าของหรือผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว 301 นักพัฒนาชุมชน 708

ช่างประปา 302 วิทยากร เจ้าพนักงานฝึกอบรม 709

ช่างพิมพ์ 303 นักร้อง 801

ช่างก่อสร้าง 304 นักแสดง 802

ช่างเย็บผ้า 305 สอนศาสนา 900

ช่างภาพ 306
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เมือ่มหาวทิยาลยัตอบรบัขึน้ทะเบยีนท่านเป็นนกัศกึษาแล้ว มหาวทิยาลยัอ�านวยความสะดวกให้กบันกัศกึษาทีม่ี

ความประสงค์จะด�าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายละเอียดได้จาก

- คู่มือนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

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

1) การโอนชุดวิชา/เทียบงานรายวิชา
เม่ือมหาวทิยาลยัด�าเนนิการตอบรบัข้ึนทะเบียนเป็นนกัศกึษาให้เรยีบร้อยแล้ว สามารถยืน่ค�าร้องขอโอนชดุวชิาที่

สอบผ่านแล้วจากหลกัสตูรเดิมและโครงการสมัฤทธบัิตรได้ โดยชุดวชิาท่ีขอโอนชุดวชิาต้องเป็นชุดวชิาท่ีปรากฏในโครงสร้าง
หลักสูตรใหม่เท่านั้น ทั้งนี้สามารถส�าเนาแบบฟอร์มการขอโอนชุดวิชาได้จากคู่มือนักศึกษา หรือ download แบบฟอร์ม

จาก http://www.stou.ac.th    ปริญญาตรี   แบบฟอร์มต่างๆ  

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม	ติดต่อศูนย์สารสนเทศ

โทรศัพท์หมายเลข	0	2504	7788	หรือ	e-mail	address	:	ic.proffice@stou.ac.th

2) ทุนการศึกษา

http://www.stou.ac.th   บริการนักศึกษา   นักศึกษาปริญญาตรี   ทุนการศึกษา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม	ติดต่อฝ่ายแนะแนวการศึกษา	ส�านักบริการการศึกษา

โทรศัพท์หมายเลข	0	2504	7631,	0	2504	7637

3) ชมรมนักศึกษา  มสธ.

  http://www.stou.ac.th   ปริญญาตรี   ชมรมนักศึกษา มสธ.   งานกจิกรรมชมรมนกัศกึษา

4) การศึกษาวิชาทหาร

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

5) การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

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

6) กีฬามหาวิทยาลัย

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

	ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ	3)	-	6)	ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา	ส�านักบริการการศึกษา

โทรศัพท์หมายเลข	0	2504	7638-9,	0	2504	7697

17. ข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ
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มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชโดยส�านกัทะเบียนและวดัผล ให้มกีารสอบไล่อกีรปูแบบหนึง่ เป็นระบบสอบด้วย 

คอมพิวเตอร์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่พร้อมจะสอบในชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน โดยไม่ต้องรอสอบไล่ประจ�าภาค

การศึกษา รูปแบบการสอบนี้เรียกว่า การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ Walk- 

in Exam มหาวิทยาลัยได้เปิดสอบครั้งแรกในภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน

นักศกึษาทีเ่ข้าสอบ Walk-in Exam ซึง่จะเปิดสอบก่อนสอบไล่ประจ�าภาคประมาณ 1 เดอืน จะทราบผลการสอบ 

ของชุดวิชานั้นทันทีเมื่อสอบเสร็จ (ส�าหรับชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยเพียงอย่างเดียว) นักศึกษาที่สอบผ่านในระบบ 

Walk-in Exam จึงไม่ต้องเข้าสอบไล่ประจ�าภาคอีก แต่หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านในระบบ Walk-in Exam สามารถเข้า

สอบไล่ประจ�าภาคการศกึษาได้ตามปกติ และหากยงัสอบไล่ไม่ผ่านกส็ามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้อกี นบัว่าเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งส�าหรับการศึกษาในระบบทางไกล
               ชุดวิชาที่เปิดสอบในแต่ละภาคการศึกษา ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 

เป็นนักศึกษาของ มสธ. หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam 

ในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาที่เลือกแผนการเรียน ก1 และ ก2 สมัครสอบ Walk-in-Exam ได้ แต่ละชุดวิชาเลือกสอบ

ได้ 1 คาบ 
วิธีการสมัครสอบ

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

ประชาสัมพันธ์ มสธ. แล้วคลิกที่เมนู สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร	์(Walk–in	

Exam)	
ค่าธรรมเนียมสอบ

ชุดวิชาละ 300 บาท ช�าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ และ KTB Online ค่าธรรมเนียม 

ครั้งละ 10 บาท
ช่วงเวลาการรับสมัคร

ภาคต้น    ประมาณกลางเดือนกันยายน ถึงกลางเดือนธันวาคม

ภาคปลาย  ประมาณกลางเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนมิถุนายน
ช่วงเวลาและสถานที่สอบ

ภาคต้น    เสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม   

ภาคปลาย  เสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน

สอบวันละ 2 คาบ  คาบแรกเวลา 09.00–12.00 น.  คาบที่สองเวลา 13.30–16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6-8 ชั้นลอย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. เพชรบุรี นครสวรรค์ อุดรธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช 

ล�าปาง อุบลราชธานี สุโขทัย นครนายก และยะลา

18. การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
  ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)
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การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์  หรือ  STOU-EPT (E-Testing)  ของมหาวิทยาลัย
สุโขทยัธรรมาธริาช เป็นการสอบวดัความรูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษ ประกอบด้วยด้าน Listening, Structure  และ 
Reading ในรูปแบบมัลติมีเดีย

ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลได้ทันทีหลังสอบเสร็จ โดยเกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตามกรอบอ้างอิงทางภาษา 
ของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าสอบจะได้รับ

1. ทราบสมรรถนะภาษาอังกฤษของตนเองทันทีหลังสอบเสร็จ
2. เกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European 

Framework of Reference for Languages) หรือ CEFR
3. ผลประเมินใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช หรือสมัครงาน สมัครเรียน ฯลฯ (ตามข้อก�าหนดของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษานั้นๆ) 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ทีเ่ข้าศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษา	2560	เป็นต้นไป
2. ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. บุคคลทั่วไป ไม่จ�ากัดเพศ อายุ และระดับการศึกษา และต้องการทราบความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง

วิธีการสมัครสอบ

กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ภายใต้หัวข้อข่าว 
ประชาสัมพนัธ์หรอืข่าวบรกิารนกัศกึษา แล้วคลกิทีเ่มน ูรบัสมคัรทดสอบวดัความรูภ้าษาองักฤษด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 
STOU-EPT	(E-Testing)  
ค่าธรรมเนียมการสอบ

ชุดวิชาละ 600 บาท ช�าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ และ KTB Online ค่าธรรมเนียม 
ครั้งละ 10 บาท
ก�าหนดการรับสมัคร และวัน-เวลาสอบ

รับสมคัรปีละ 6 ครัง้ ในช่วงเดือน มกราคม มนีาคม พฤษภาคม กรกฎาคม กนัยายน และพฤศจกิายน โดยสามารถ
ตรวจสอบวันรับสมัคร และวัน-เวลาสอบ ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
สถานที่สอบ

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี นครสวรรค์ อุดรธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช        

ล�าปาง อุบลราชธานี สุโขทัย นครนายก และยะลา  
การประกาศผลสอบ

ทราบผลทันทีหลังสอบเสร็จ
เกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European  

Framework of Reference for Languages : CEFR )

                      

19. การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบ
  คอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)
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มหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

ขอค�าปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาต่างๆ ไว้หลากหลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย e-mail กระดานสนทนา 

และการติดต่อด้วยตนเอง ดังนั้นเพื่อให้ปัญหาการติดต่อสอบถามได้รับความกระจ่างและรวดเร็ว โปรดปฏิบัติ ดังนี้

1. ติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามช่องทางที่จัดให้

2.  แจ้งชื่อ – ชื่อสกุลผู้สมัครเป็นนักศึกษา เลขประจ�าตัวประชาชน หรือเลขประจ�าตัวนักศึกษา

3.  แจ้งปัญหาที่ต้องการสอบถามให้ชัดเจน

20.1 ติดต่อทางโทรศัพท์ และ e-mail

หน่วยงานให้บริการ สอบถามปัญหา โทรศัพท์/e-mail 

1. ศูนย์สารสนเทศ 1. ข้อมูลสารสนเทศข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
    โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ     
    (STOU-EPT) 
3. ผลการจัดส่งวัสดุการศึกษา
4. การปฐมนิเทศ การสอนเสริม การอบรมเข้ม การฝึกปฏิบัติ
5. การด�าเนินกิจกรรมระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย 

โทร. 0 2504 7788

ic.proffice@stou.ac.th

2. บริการสอบถามข้อมูล

    ทางโทรศัพท์ 

สอบถามผลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สอบถามก�าหนดการสอบ 
และสนามสอบ สอบถามผลการสอบ สอบถามก�าหนดการรับ
พระราชทานปริญญาบัตร

โทร. 0 2504 7799
(อัตโนมัติ)

3. ฝ่ายจัดสอบ 

    ส�านักทะเบียนและวัดผล

สอบถามเกี่ยวกับการจัดสอบส�าหรับคนไทยในต่างประเทศ โทร. 0 2503 2681
ev.reoff ice@stou.ac.th

4. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

    ส�านักบริการการศึกษา

สอบถามข้อสนเทศที่จ�าเป็นก่อนสมัครเป็นนักศึกษา ส�าหรับผู้สมัคร 
ที่เป็นผู้พิการ และการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส�าหรับ 
นักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี

โทร. 0 2504 7821-3
ds.esoff ice@stou.ac.th

5. ฝ่ายแนะแนวการศึกษา

    ส�านักบริการการศึกษา

สอบถามสารสนเทศเกี่ยวกับทุนการศึกษา การแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ การพัฒนาทักษะทางการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล

โทร. 0 2504 7631-7
co.esoff ice@stou.ac.th

6. ศูนย์บริการการสอนทาง 

   ไปรษณีย์

   ส�านักบริการการศึกษา

สอบถามข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานะการจัดส่งเอกสารการสอน
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
สอบถามการรับ-ส่งกิจกรรมประจ�าชุดวิชา

โทร.  0 2504 7809
       0 2504 7623
       0 2504 7626
Stou.post@g.stou.ac.th

7. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. บริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ให้ค�าปรึกษาและบริการ 
ด้านการศึกษาในลักษณะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค 
ประกอบด้วย

20. การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
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ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ที่อยู่ โทรศัพท์/e-mail

1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำาปาง

    เขตพื้นที่รับผิดชอบ : 

    ลำ�ป�ง ลำ�พูน เชียงใหม่ แพร่ พะเย�

    เชียงร�ย แม่ฮ่องสอน น่�น

หมู่ที่ 2 ถนนล�ำปำง-เชียงใหม่ ต�ำบลปงยำงคก 
อ�ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล�ำปำง 52190

โทร. 0 5482 9811-4
lp.adoff ice@stou.ac.th

2. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย

    เขตพื้นที่รับผิดชอบ : 

    สุโขทัย พิษณุโลก กำ�แพงเพชร ต�ก

    อุตรดิตถ์

4 หมู่ที่ 7 ถนนสุโขทัย-ก�ำแพงเพชร
ต�ำบลบำ้นกล้วย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000

โทร. 0 5565 1103
sk.adoff ice@stou.ac.th

3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

    เขตพื้นที่รับผิดชอบ : 

    อุดรธ�นี หนองบัวลำ�ภู หนองค�ย

    ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย สกลนคร

    มห�ส�รค�ม ก�ฬสินธุ์ นครร�ชสีม� 

    บึงก�ฬ

หมู่ที่ 10 บ้ำนค�ำกลิ้ง ต�ำบลบำ้นจั่น
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000

โทร. 0 4229 2493
ud.adoff ice@stou.ac.th

4. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี

    เขตพื้นที่รับผิดชอบ : 

    อุบลร�ชธ�นี อำ�น�จเจริญ ศรีสะเกษ

    ยโสธร มุกด�ห�ร ร้อยเอ็ด สุรินทร์

    บุรีรัมย์ นครพนม

199 หมู่ที่ 10 ถนนเลี่ยงเมือง ต�ำบลแจระแม 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000

โทร. 0 4528 1891
      ต่อ 101–105 
ubadoff ice@stou.ac.th

5. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์

    เขตพื้นที่รับผิดชอบ : 

    นครสวรรค์ อุทัยธ�นี ชัยน�ท สิงห์บุรี

    ลพบุรี อ่�งทอง เพชรบูรณ์ พิจิตร

105/35 หมู่ที่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก
ต�ำบลวัดไทรย์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทร. 0 5622 2450
nw.adoff ice@stou.ac.th

6. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

    เขตพื้นที่รับผิดชอบ : 

    นครน�ยก ปร�จีนบุรี ปทุมธ�นี

    นนทบุรี กรุงเทพมห�นคร ฉะเชิงเทร�

    พระนครศรีอยุธย� สมุทรปร�ก�ร   

    สระบุร ี

196 หมู่ที่ 5 ต�ำบลศรีกะอำง
อ�ำเภอบำ้นนำ จังหวัดนครนำยก 26110

โทร. 0 3730 6247-50
nk.adoff ice@stou.ac.th

7. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

    เขตพื้นที่รับผิดชอบ : 

    จันทบุรี ตร�ด ระยอง สระแก้ว ชลบุรี

หมู่ที่ 1 ถนนจันทบุรี–สระแก้ว
อ�ำเภอมะขำม จังหวัดจันทบุรี 22150

โทร. 0 2504 8726      
  0 3938 9430-3
cb.adoff ice@stou.ac.th

8. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี

    เขตพื้นที่รับผิดชอบ : 

    เพชรบุรี สมุทรส�คร ร�ชบุรี

    สมุทรสงคร�ม ก�ญจนบุรี

    ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม

90 หมู่ที่ 9 ต�ำบลไร่ส้ม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร. 0 3240 3801-5
pb.adoff ice@stou.ac.th
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ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ที่อยู่ โทรศัพท์/e-mail

 9.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

      นครศรีธรรมราช

      เขตพื้นที่รับผิดชอบ : 

      นครศรีธรรมร�ช สุร�ษฎร์ธ�นี กระบี่

      พังง� ภูเก็ต ระนอง ชุมพร

169 ถนนนครศรีฯ–ร่อนพิบูลย์

ต�าบลนาสาร อ�าเภอพระพรหม

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80001 หรือ

ตู้ ปณ. 33 ปทฝ. ศาลามีชัย อ�าเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80001

โทร. 0 7537 8680-8

nr.adoff ice@stou.ac.th

10. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา

      เขตพื้นที่รับผิดชอบ : 

      ยะล� ปัตต�นี นร�ธิว�ส สงขล� สตูล

      พัทลุง ตรัง

6/1 หมู่ที่ 6 ถนนท่าสาป–ล�าใหม่

ต�าบลพร่อน อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทร. 0 7326 4020  
      0 7326 4014 ต่อ 109-  
      111

yl.adoff ice@stou.ac.th

20.2  ติดต่อทางไปรษณีย์

การติดต่อสอบถามข้อปัญหาทางไปรษณีย์ถือเป็นการติดต่อที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย และใช้เวลาในการสื่อสาร

ระหว่างกัน เหมาะกับปัญหาที่ไม่เร่งด่วน การสอบถามปัญหาทางจดหมายนั้นนักศึกษาต้องระบุชื่อตัว ชื่อสกุล  

เลขประจ�าตัวนักศึกษา และประเด็นปัญหาให้ชัดเจน จ่าหน้าซองระบุชื่อหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน ....................................
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ

ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

20.3  ติดต่อด้วยตนเองที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษาที่ประสงค์จะติดต่อโดยตรงกับ

มหาวิทยาลยัในกจิกรรมต่างๆ ตัง้แต่กจิกรรมการสมคัรเป็นนกัศึกษา/ผู้เรยีน กจิกรรมต่างๆ ระหว่างการศึกษา จนถงึ

กิจกรรมการส�าเร็จการศึกษา ซึ่งขอรับบริการและค�าแนะน�าปรึกษาได้ที่

1)  ศนูย์บรกิารร่วมแบบครบวงจร ณ ทีท่�าการของมหาวทิยาลัย จงัหวดันนทบรุ ีในวนัจนัทร์–วนัเสาร์ ตัง้แต่

เวลา 08.30–16.30 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2)  ศนูย์วทิยพฒันา มสธ. ทัง้ 10 แห่ง ในจงัหวดัล�าปาง สุโขทยั อดุรธาน ีอบุลราชธาน ีนครสวรรค์ นครนายก 

เพชรบุรี จันทบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา ตามรายละเอียดที่แจ้งในข้อ 20.1
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สายรถที่ผ่าน

 1.  รถโดยสารประจ�าทาง
-  - ผ่านถนนติวานนท์
   33 90 367 (ปากเกร็ด - รังสิต)
-  - ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ
   52 150 ปอ.150 356 ปอ.356 166 ปอ.166
   1053 (ท่าน�้านนท์ - เวชคาม)

 2. รถตู้โดยสาร
  ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์
  ปากเกร็ด - มีนบุรี
  ปากเกร็ด - จตุจักร
  ปากเกร็ด - ราม 1
  ปากเกร็ด - สีลม
  ปากเกร็ด - ฟิวเจอร์ฯ (รังสิต)
  เมืองทอง - อนุสาวรีย์
  เมืองทอง - ราม 1
  เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ถ.แจ้งวัฒ
น

ะ  5 ก
ม

.

ห้�แยกป�กเกร็ด

ถ.ติว�นนท์ ไป จ.ปทุมธ�นี

ไป จ.นนทบุรี

ไปป�กเกร็ด            4.5 กม.
ธ

.ไท
ยพ

�ณิ
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�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผังบริเวณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และทัศนียภาพอุทยานการศึกษา รัชมังคลาภิเษก
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