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ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา
และ ลงทะเบียนเรียน
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เพื่่�อประโยชน์์ของน์ักศึึกษา โปรดเก็บระเบียบการสมััครเป็น์น์ักศึึกษาฯ น์ี�
เพื่่�อใช้ควบค่�กับค่�มั่อน์ักศึึกษา และค่�มั่อหลักส่ตรการศึึกษาจน์กว�าจะสำาเร็จการศึึกษา

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
1. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่้สน์ใจหร่อผ่้สมััครสามัารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาฯ และใบสมัครฯ (มสธ.1) ได้ที�เว็บไซต์ของ
มัหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ดังน์ี�
ภาคการศึกษาที่รับสมัคร
สมัครเรียนภาคต้น/2565 แบ�งเป็น์ 2 ช�วง
สมัครเรียนภาคปลาย/2565

กำาหนดเวลา
ช่วงที่ 1 ตั�งแต�วัน์ที� 1 เมษายน 2565
ถึงวัน์ที� 20 มิถุนายน 2565
ช่วงที่ 2 ตั�งแต�วัน์ที� 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวัน์ที� 1 กันยายน 2565
ตั�งแต�วัน์ที� 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวัน์ที� 16 กุมภาพันธ์ 2566

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

ปฏิทนิ การศึกษา ปีการศึกษา 2565(1)
สำาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียน ภาคต้น/2565
17 ก.ค.-30 ก.ค. 2565
11 ก.ย. 2565
15 ก.ย. 2565
15 ก.ย.-18 ธ.ค. 2565
16 ต.ค. 2565
26 และ 27 พื่.ย. 2565
3-25 ธ.ค. 2565 (เฉพื่าะวัน์เสาร์และอาทิตย์)
17 มั.ค. 2566
28 และ 29 ม.ค. 2566
1-18 มัี.ค. 2566
6-7 พื่.ค. 2566

ลงทะเบียน์เพื่ิ�มัชุดวิชา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านสื่อ(2)
วันเปิดภาคการศึกษา
รับสมััครสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์ ภาคต้น์/2565(3)
วัน์สุดท้ายของการขอถอน์ชุดวิชา
วันสอบกลางภาคต้น/2565
ช�วงการสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์ ภาคต้น์/2565
วัน์สุดท้ายของการศึึกษาประจำาภาคต้น์/2565
วันสอบไล่ประจำาภาคต้น/2565
ช�วงเวลาการลงทะเบียน์สอบซ�อมั
วัน์สอบซ�อมัประจำาภาคต้น์/2565

สำาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียน ภาคปลาย/2565
17 มั.ค.-30 มัี.ค. 2566
4 และ 5 มัี.ค. 2566
15 มี.ค. 2566
15 มัี.ค.-18 มัิ.ย. 2566
15 เมั.ย. 2566
27 และ 28 พื่.ค. 2566
3-25 มัิ.ย. 2566 (เฉพื่าะวัน์เสาร์และอาทิตย์)
18 ก.ค. 2566
15 และ 16 ก.ค. 2566
1-17 ก.ย. 2566
4-5 พื่.ย. 2566
หมายเหตุ

(1)

(2)
(3)

ลงทะเบียน์เพื่ิ�มัชุดวิชา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านสื่อ(2)
วันเปิดภาคการศึกษา
รับสมััครสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์ ภาคปลาย/2565(3)
วัน์สุดท้ายของการขอถอน์ชุดวิชา
วันสอบกลางภาคปลาย/2565
ช�วงการสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์ ภาคปลาย/2565(3)
วัน์สุดท้ายของการศึึกษาประจำาภาคปลาย/2565
วันสอบไล่ประจำาภาคปลาย/2565
ช�วงเวลาการลงทะเบียน์สอบซ�อมั
วัน์สอบซ�อมัประจำาภาคปลาย/2565

โปรดตรวจสอบกำาหน์ดวัน์ของการดำาเน์ิน์กิจกรรมัต�าง ๆ จากปฏิทิน์การศึึกษาของภาคการศึึกษาต�อไปได้จาก
ค่�มั่อการลงทะเบียน์เรียน์ที�มัหาวิทยาลัยจัดส�งให้ทางไปรษณีย์ หร่อจากเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th
ศึึกษารายละเอียดการปฐมัน์ิเทศึน์ักศึึกษาใหมั�จากเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th
ศึึกษารายละเอียดการสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์เพื่ิ�มัเติมัจากเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th

สารจากอธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช “เป็็นมหาวิิทยาลััยเปิิดชั้้�นนำำ�
ของโลกที่่�ใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมการศึึกษาทางไกลเพื่่�อสร้้างโอกาส
การเรีียนรู้้�ด้ว้ ยตนเองตลอดชีีวิิตสำำ�หรัับทุุกคน” เพราะการศึึกษาเป็็นปััจจััย
สำำ�คััญในการพััฒนาสัังคมและเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน สร้้าง
ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี สร้้างความมั่่�งคั่่�งทางด้้านเศรษฐกิิจและความมั่่�นคงทาง
สัังคมให้้กัับประเทศชาติิได้้
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช ได้้มุ่่�งมั่่�นพััฒนาหลัักสููตรและ
สื่่�อการศึึกษา ตลอดจนองค์์ความรู้้�ด้้านต่่าง ๆ ให้้สอดรัับกัับสถานการณ์์
ปััจจุุบััน ทัันต่่อความก้้าวหน้้าและการเปลี่่�ยนแปลงของวิิทยาการสมััยใหม่่
ของสัังคมไทยและสัังคมโลก โดยใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมพััฒนาระบบ
การเรีียนการสอนออนไลน์์ ส มบููรณ์์ แ บบ รููปแบบการเรีียนการสอน
แนวใหม่่ 3 แผนการศึึกษา ได้้แก่่ แผนการศึึกษา ก1 (การสอบปลายภาค)
ก2 (สอนเสริิมออนไลน์์แบบเก็็บคะแนน และสอบประจำำ�ภาคออนไลน์์)
ก3 (กิิจกรรมร่่วมเรีียนรู้้�เก็็บคะแนน สอบกลางภาคและสอบประจำำ�ภาค
แบบออนไลน์์) ซึ่่�งจะช่่วยเสริิม เติิมเต็็ม และอำำ�นวยความสะดวกให้้
นัั ก ศึึ ก ษาอยู่่� ที่่� ไ หนก็็ เรีียนได้้ สามารถพัั ฒ นาตนเองได้้ อ ย่่างต่่อเนื่่� อ ง
ตลอดเวลา นัักศึึกษาที่่�ติิดตามกิิจกรรมและข่่าวสารของมหาวิิทยาลััย
จะสามารถเข้้าใจระบบการเรีียนการสอน การช่่วยเหลืือสนัับสนุุนการเรีียน
การสอนพร้้อมทั้้�งกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�มหาวิิทยาลััยจััดให้้เป็็นอย่่างดีี
ในโอกาสนี้้� จึึงขอเชิิญชวนทุุกท่่านสมััครเรีียนกัับมหาวิิทยาลััย
สุุโขทััยธรรมาธิิราช ในหลัักสููตรหรืือสาขาวิิชาที่่�สนใจ มหาวิิทยาลััยมั่่�นใจ
ในระบบการศึึกษาทางไกลและการให้้บริิการการศึึกษาด้้วยเทคโนโลยีี
สารสนเทศที่่�ทัันสมััย เรีียนรู้้�กัับสื่่�อการศึึกษาทางไกลอย่่างมีีความสุุข
และประสบความสำำ�เร็็จเป็็นบััณฑิิตที่่�มีีคุุณภาพตามที่่�มุ่่�งหวัังและตั้้�งใจไว้้
ทุุกประการ

(รองศาสตราจารย์์ ดร.ปราณีี สัังขะตะวรรธน์์)
กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
รัักษาการแทนอธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา วิธีการสมัครเรียน และแนวทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลและตัดสินใจเลือกเรียน
1.1 ศึกษาข้อมูลสาขาวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอนจากหน้าสารบัญหลักสูตร
1.2 ศึกษาแนวทางการเลือกสาขาวิชาและหลักสูตรที่สนใจ หน้า 13
1.3 ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาและหลักสูตรที่สนใจเพียงหลักสูตรเดียว

ขั้นตอนที่ 2 สมัครเรียน (ศึกษารายละเอียดวิธีการสมัครเป็นนักศึกษา หน้า (513-523)
2.1 กรอกใบสมัคร เตรียมหลักฐาน รูปถ่าย และค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษา
2.2 เลือกช่องทางการสมัครเป็นนักศึกษา เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

สมัครเรียนออนไลน์

(ช่องทางหลัก)
ศึกษารายละเอียด www.stou.ac.th

สมัครเรียนทางไปรษณีย์

(กรณีไม่สามารถสมัครเรียนทางออนไลน์)

มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐานการสมัครและค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 นักศึกษาเลือกแผนการศึกษา และรูปแบบการสอบ
นักศึกษาได้รับการตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ภายใน 15 วันทำ�การ*

* ระยะเวลาการตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาอาจใช้เวลามากกว่า 15 วันทำ�การ ในกรณี การกรอกเอกสาร
หลักฐานหรือค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือที่อยู่ของนักศึกษาไม่ชัดเจน
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร

การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราชเป็็นมหาวิิทยาลััยระบบเปิิด จััดระบบการเรีียนการสอนทางไกล ผู้้�เรีียนศึึกษา
จากสื่่�อต่่าง ๆ ด้้วยตนเอง โดยไม่่ต้้องเข้้าชั้้�นเรีียนตามปกติิ ในปีีการศึึกษา 2565 มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
ใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมการศึึกษาทางไกลเพื่่�อสร้้างโอกาสการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองตลอดชีีวิิตสำำ�หรัับทุุกคน ด้้วยการ
พััฒนาระบบการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบขึ้้�น ให้้บริิการตั้้�งแต่่การรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่และลงทะเบีียนเรีียน
ออนไลน์์ การเลืือกแผนการศึึกษา ก1 ก2 และ ก3 ออนไลน์์ การจััดสอบออนไลน์์ และการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์
ชุุดวิิชาในหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไปกัับนัักศึึกษาใหม่่ทั่่�วไป ยกเว้้น นัักศึึกษาผู้้�ต้อ้ งขััง นัักศึึกษาพิิการทางการเห็็น ทางการได้้ยินิ
หรืือสื่่�อความหมายพิิการออทิิสติิกระดัับ 3 ขึ้้�นไป
สำำ�หรัับชุุดวิิชาที่่�มีีการใช้้รููปแบบการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ นัักศึึกษาสามารถศึึกษาด้้วยตนเอง
ทุุกที่่� ทุุกเวลา ทุุกสถานที่่�ที่่�สะดวกตามความพร้้อมของนัักศึึกษา โดยนัักศึึกษาต้้องมีีอุุปกรณ์์ เช่่น เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์
หรืือโน้้ตบุ๊๊�ก หรืือแท็็บเล็็ต หรืือโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ที่่�มีีกล้้อง มีีระบบเสีียง (Audio) ที่่�จะใช้้สื่่�อสาร
ระหว่่างกััน และเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตที่่�มีีความเร็็วอย่่างน้้อย 10 Mbps ที่่�จะใช้้สื่่�อสารระหว่่างกััน
ในการสอบออนไลน์์ กรณีีเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ หรืือโน้้ตบุ๊๊�ก หรืือแท็็บเล็็ตไม่่สามารถใช้้กล้้องได้้ นัักศึึกษาสามารถ
ใช้้โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�มีีกล้้องในตััวเพื่่�อยืืนยัันตััวตนประกอบการสอบและใช้้ถ่่ายภาพกระดาษคํําตอบหรืือกระดาษทดได้้ใน
การสอบอััตนััยหรืือชุุดวิิชาที่่�มีีการคํํานวณ
นัักศึึกษาสามารถศึึกษาผ่่านสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์เอกสารการสอน และสื่่�อเสริิมเติิมเต็็มรููปแบบดิิจิิทััลในลัักษณะ e-book
การเรีียนการสอนออนไลน์์ผ่่านระบบ e-Learning ของมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช รวมทั้้�งกิิจกรรมปฏิิสััมพัันธ์์อื่่�น ๆ
ได้้แก่่ การสอนเสริิม และการจััดกิิจกรรมร่่วมเรีียนรู้้� ผ่่านระบบการเรีียนการสอนออนไลน์์ด้้วย Microsoft Teams ตาม
วัันและเวลาที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดซึ่่�งจะแจ้้งให้้นัักศึึกษาทราบในแต่่ละชุุดวิิชา

การเลืือกแผนการศึึกษาตามชุุดวิิชา
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
ในฐานะมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราชเป็็นมหาวิิทยาลััยเปิิดที่่�ใช้้ระบบการศึึกษาทางไกล และมีีความมุ่่�งหวััง
ที่่�จะปรัับปรุุง และพััฒนาระบบการจััดการศึึกษาทางไกลให้้มีีประสิิทธิิภาพ ทัันสมััย สะดวก เรีียนอย่่างมีีความสุุขและ
สนุุกกัับการเรีียนอย่่างมีีคุุณภาพและได้้มาตรฐาน จึึงให้้โอกาสนัักศึึกษาได้้เลืือกเรีียนแผนการศึึกษาใดแผนการศึึกษาหนึ่่�ง
ในชุุดวิิชาต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�
แผนการศึึกษา ก1	คืือการจัั ด การศึึ ก ษาชุุ ด วิิ ช าแบบการเรีียนออนไลน์์ โดยศึึ ก ษาด้้ ว ยตนเองและ
สอบประจำำ�ภาค 100 คะแนน ในการประเมิินการเรีียนรู้้�เนื้้�อหาชุุดวิิชา หน่่วยที่่� 1-15
แผนการศึึกษา ก2	คืือการจััดการศึึกษาชุุดวิิชาแบบการเรีียนออนไลน์์ และจััดให้้มีีการสอนเสริิมออนไลน์์
แบบเก็็บคะแนน 40 คะแนน และการสอบประจำำ�ภาคแบบออนไลน์์ในการประเมิินผลการเรีียนรู้้� 60 คะแนน
แผนการศึึกษา ก3	คืือการจัั ด การศึึ ก ษาชุุ ด วิิ ช าแบบการเรีียนออนไลน์์ และการจัั ด กิิ จ กรรมร่่วมเรีียนรู้้�
(Blended learning) ตามสถานที่่� หรืือช่่องทางออนไลน์์ ตามวัันและเวลาที่่ม� หาวิิทยาลััยกำำ�หนด มีีคะแนนเก็็บ 40 คะแนน
มีีการสอบกลางภาคและการสอบประจำำ�ภาคแบบออนไลน์์ 60 คะแนน

ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขการเลืือกแผนการศึึกษา
1.	นัักศึึกษาสามารถเลืือกแผนการศึึกษาของแต่่ละชุุดวิิชาที่่ป� ระสงค์์จะลงทะเบีียนเรีียนที่่เ� หมืือนหรืือต่่างกัันก็็ได้้
โดยเลืือกแผนการศึึกษาให้้เป็็นไปตามที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
2.	นัักศึึกษาเลืือกแผนการศึึกษาของชุุดวิิชาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาในภาคการศึึกษานั้้�นแล้้ว จะไม่่สามารถ
เปลี่่�ยนแผนการศึึกษาภายหลัังได้้ จนกว่่าจะลงทะเบีียนเรีียนใหม่่ในภาคการศึึกษาถััดไป
3.	นัักศึึกษาต้้องเลืือกแผนการศึึกษาตามช่่วงเวลาที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดเท่่านั้้�น ศึึกษารายละเอีียดช่่วงเวลา
เลืือกแผนการศึึกษาที่่� httsps://web4.stou.ac.th/eduplan/ หากพ้้นเวลาที่่�กำำ�หนดให้้เลืือกแผนการศึึกษาไปแล้้ว
ชุุดวิิชาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนนั้้�นจะถููกกำำ�หนดให้้เป็็นแผนการศึึกษา ก1
4. กรณีีนัักศึึกษาไม่่แจ้้งความประสงค์์จะเลืือกแผนการศึึกษา ชุุดวิิชาลงทะเบีียนเรีียนนั้้�นจะถููกกำำ�หนดเป็็น
แผนการศึึกษา ก1
5. กรณีีที่่�นัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนเพิ่่�มชุุดวิิชาในช่่วงที่่�พ้้นระยะเวลาที่่�กำำ�หนดให้้เลืือกแผนการศึึกษาไปแล้้ว
จะไม่่สามารถเลืือกแผนการศึึกษาอื่่น� ได้้โดยชุุดวิิชาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนเพิ่่�มชุุดวิิชานั้้�นจะถููกกำำ�หนดให้้เป็็นแผนการศึึกษา ก1
6.	นัักศึึกษาสามารถเลืือกแผนการศึึกษาใดแผนการศึึกษาหนึ่่�ง ได้้แก่่ แผนการศึึกษา ก1 ก2 หรืือ ก3
ก็็ได้้ตามแต่่ละชุุดวิิชาที่่ไ� ด้้แจ้้งไว้้ตอนลงทะเบีียนเรีียน ยกเว้้น นัักศึึกษาลัักษณะพิิเศษ นัักศึึกษาผู้้�ต้อ้ งขัังให้้ลงทะเบีียนเรีียน
เฉพาะแผนการศึึกษา ก1 เท่่านั้้�น
7. ชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษามีีสิิทธิิเลืือกแผนการศึึกษา ก2 และ ก3 จะต้้องเป็็นชุุดวิิชาที่่�กำำ�หนดให้้เลืือกได้้สำำ�หรัับ
ชุุดวิิชาที่่�มีีการจััดในลัักษณะอย่่างอื่่�นจะได้้แจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า
8. นัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนและเลืือกแผนการศึึกษา ก3 ในชุุดวิิชาที่่�มีีลัักษณะข้้อสอบปรนััยผสมอััตนััย
ในการสอบปลายภาค (หน่่วยที่่� 8-15) นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาเนื้้�อหาชุุดวิิชาหน่่วยที่่� 1-7 ในการทำำ�ข้้อสอบอััตนััยด้้วย
เนื่่�องจากข้้อสอบอััตนััยบางชุุดวิิชาเป็็นข้้อสอบเชิิงบููรณาการที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวเนื่่�องสััมพัันธ์์กัันทั้้�ง 15 หน่่วย
9. นัักศึึกษาที่่�เลืือกชุุดวิิชาลงทะเบีียนเรีียนแผนการศึึกษาแผน ก3
- กรณีีที่่�ศููนย์์การเรีียนรู้้� หรืือช่่องทางออนไลน์์ที่่�ท่่านเลืือกไว้้มีีนัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียน ไม่่ถึึงเกณฑ์์ที่่�
มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด นัักศึึกษาจะถููกเปลี่่�ยนแผนการศึึกษาของชุุดวิิชานั้้�นไปเป็็นแผนการศึึกษา ก1
- กรณีีที่่�นัักศึึกษาไม่่เลืือกศููนย์์การเรีียนรู้้�หรืือช่่องทางออนไลน์์ ภายในระยะเวลาที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
ชุุดวิิชานั้้�นจะถููกเปลี่่�ยนเป็็นแผนการศึึกษา ก1

ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชาที่่�จััดให้้เลืือกแผนการศึึกษาที่่�
https://web4.stou.ac.th/eduplan/ → ชุุดวิิชาที่่�มีีสอบกลางภาค

การสอบกลางภาคแบบออนไลน์์
1. นัักศึึกษาที่่�เลืือกแผนการศึึกษา ก3 จะต้้องเข้้าสอบกลางภาคแบบออนไลน์์ ตามวัันและเวลาที่่�มหาวิิทยาลััย
กำำ�หนด โดยให้้สอบหน่่วยที่่� 1-7 ส่่วนการสอบปลายภาค (สอบประจำำ�ภาค) สอบหน่่วยที่่� 8-15
2. การสอบกลางภาคแบบออนไลน์์ใช้้เวลาสอบคาบละ 1 ชั่่�วโมงครึ่่�ง โดยมหาวิิทยาลััยจะจััดสอบกลางภาค
แบบออนไลน์์ในวัันเสาร์์และวัันอาทิิตย์์สุุดท้้ายของเดืือนพฤศจิิกายนสำำ�หรัับภาคต้้น และเดืือนพฤษภาคมสำำ�หรัับ
ภาคปลาย
3. คาบเวลาสอบกลางภาคแบบออนไลน์์
คาบที่่� 1 เวลา 09.00-10.30 น.
คาบที่่� 3 เวลา 09.00-10.30 น.
คาบที่่� 2 เวลา 13.00-14.30 น.
คาบที่่� 4 เวลา 13.00-14.30 น.
	ทั้้�งนี้้�ให้้นัักศึึกษาติิดตามการประกาศวัันและเวลาสอบกลางภาคแบบออนไลน์์จากมหาวิิทยาลััยในการสอบ
แต่่ละครั้้�งต่่อไป
4.		 นัักศึึกษาที่่�เข้้าสอบกลางภาคแบบออนไลน์์แล้้ว มหาวิิทยาลััยจะยัังไม่่ประกาศผลสอบ หน่่วยที่่� 1-7 โดย
ผลสอบกลางภาคจะต้้องนำำ�ไปรวมกัับผลการสอบปลายภาค หน่่วยที่่� 8-15 จึึงจะถืือว่่าผลสอบสมบููรณ์์ มหาวิิทยาลััย
จึึงจะประกาศผลการสอบ หากนัักศึึกษาขาดสอบกลางภาคแบบออนไลน์์หรืือขาดสอบปลายภาคจะถืือว่่าผลการสอบ
ไม่่สมบููรณ์์หรืือจะได้้ลำำ�ดัับขั้้�น I ทั้้�งนี้้� นัักศึึกษาที่่�เลืือกสอบกลางภาค มหาวิิทยาลััยจะใช้้เฉพาะคะแนนจากการสอบ
กลางภาคและคะแนนสอบปลายภาคในการประเมิินผลเท่่านั้้�น
5. นัักศึึกษาต้้องมีีอุุปกรณ์์ ดัังนี้้� เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ หรืือโน้้ตบุ๊๊�กที่่�มีีกล้้อง มีีระบบเสีียง (Audio) และเครืือข่่าย
อิินเทอร์์เน็็ตที่่�มีีความเร็็วอย่่างน้้อย 10 Mbps ที่่�จะใช้้สื่่�อสารระหว่่างกัันตลอดคาบสอบ
กรณีีเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ หรืือโน้้ตบุ๊๊�ก หรืือแท็็บเล็็ตไม่่สามารถใช้้กล้้องได้้ นัักศึึกษาสามารถใช้้โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
มีีกล้้องในตััวเพื่่�อยืืนยัันตััวตนประกอบการสอบและใช้้ถ่่ายภาพกระดาษคํําตอบหรืือกระดาษทดได้้ในการสอบอััตนััย
หรืือชุุดวิิชาที่่�มีีการคํํานวณ
6. นัักศึึกษาสามารถทดลองเข้้าทดสอบการใช้้ระบบสอบออนไลน์์ตามอััธยาศััยได้้ทุุกวัันที่่� https://etesting.
stou.ac.th
7. ก่่อนวัันสอบออนไลน์์ นัักศึึกษาจะต้้องเข้้าทดสอบออนไลน์์เสมืือนจริิง ตามวัันและเวลาที่่ม� หาวิิทยาลััยกำำ�หนด
ไว้้ในแต่่ละภาคการศึึกษา

8. การยืืนยัันตััวตนเข้้าสอบออนไลน์์ นัักศึึกษาสามารถยืืนยัันตััวตนได้้ 2 วิิธีี ได้้แก่่
8.1	นัั ก ศึึ ก ษาต้้ องเตรีียมบัั ตรประจำำ�ตััวนัักศึึ กษา และบัั ตรประจำำ�ตััวป ระชาชน หรืือบัั ตรประจำำ�ตััว
เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ หรืือหนัังสืือเดิินทาง หรืือหนัังสืือสุุทธิิ หรืือบััตรอื่่�นใดที่่�ออกโดยหน่่วยงานของรััฐที่่�แสดงรููปถ่่าย
และเลขประจำำ�ตัวป
ั ระชาชนสิิบสามหลัักทั้้�งสองบััตรมาแสดงตนในการเข้้าสอบออนไลน์์ หากนัักศึึกษาขาดบััตรใดบััตรหนึ่่�ง
ให้้ยื่น่� คำำ�ร้อ้ งขอทำำ�บัตั รเข้้าสอบออนไลน์์ (บััตรเหลืือง) หรืือศึึกษาขั้้น� ตอนการเข้้าสอบออนไลน์์ได้้ที่เ่� ว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย
https://web4.stou.ac.th/online_exam/
8.2 หลัักฐานการแสดงตนใน Menu “นัักศึึกษา” ที่่�แสดงถึึงประวััติิส่่วนตััวและข้้อมููลทั่่�วไปของนัักศึึกษาที่่�
ปรากฏบนแอปพลิิเคชััน STOU SISA

สอบถามเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�ศููนย์์สารสนเทศ โทร. 02 504 7788 หรืือ

Line @examstou

เรีียน มสธ. ดีีอย่่างไร
การเรีียนด้้วยตนเองในระบบการศึึกษาทางไกลแบบออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ เป็็นการเรีียนที่่�มีีความเป็็นอิิสระ
นัักศึึกษาสามารถเลืือกเรีียนโดยแบ่่งเวลาให้้มีีความเหมาะสมกัับตนเองตามความพร้้อมเพื่่อ� ให้้การศึึกษาประสบความสำำ�เร็็จ
และสามารถทำำ�งานไปในเวลาเดีียวกััน ดัังนั้้�น การศึึกษากัับมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราชจึึงมีีข้้อดีี ดัังนี้้�
1)	ปริิญญาของ มสธ. มีีศัักดิ์์�และสิิทธิ์์�เช่่นเดีียวกัับปริิญญาของมหาวิิทยาลััยของรััฐทุุกประการ
2) อยู่่�ที่่�ไหน เวลาใดก็็เรีียนได้้
3)	ประกอบอาชีีพในระหว่่างเรีียนได้้
4) เรีียนควบคู่่�ไปกัับการเรีียนในสถาบัันการศึึกษาอื่่�นเพื่่�อเสริิมเพิ่่�มพููนความรู้้�
5)	อิิสระในการจััดตารางเรีียนตามความพร้้อมและความสะดวกของแต่่ละบุุคคล โดยไม่่ต้้องเข้้าชั้้�นเรีียนปกติิ
6)	ชุุดวิิชาของ มสธ. แบบออนไลน์์ และเอกสารการสอน เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีคุุณภาพที่่�นัักศึึกษาสามารถศึึกษาได้้
ด้้วยตนเอง
7)	ค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิมได้้จาก https://library.stou.ac.th ห้้องสมุุด และแหล่่งเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมออนไลน์์ต่่าง ๆ
ที่่แ� ต่่ละชุุดวิิชากำำ�หนด นอกจากนี้้�แล้้วสามารถค้้นคว้้าได้้ที่่� ห้้องสมุุดของ มสธ. ณ ที่่ทำ� ำ�การมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
จัังหวััดนนทบุุรีี ห้้องสมุุดศููนย์์วิทิ ยบริิการและชุุมชนสััมพัันธ์์ หรืือ “มุุม มสธ.” ที่่ห้� อ้ งสมุุดประชาชนประจำำ�จังั หวััดทุุกจัังหวััด
8)	มีีการจััดสอนเสริิมออนไลน์์ หรืือเผชิิญหน้้า* แบบเก็็บคะแนนตามที่่�ระบุุไว้้ในแต่่ละชุุดวิิชา
9)	นัักศึึกษาสามารถเข้้าสอบออนไลน์์ ณ ที่่�พำำ�นัักของนัักศึึกษา หรืือ ณ สนามสอบในภููมิิลำำ�เนาของนัักศึึกษา
ตามที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
10)	นัักศึึกษาที่่�เลืือกแผนการศึึกษา ก1 สามารถสมััครสอบตามความพร้้อมด้้วยระบบคอมพิิวเตอร์์ Walk-in
Exam ในบางชุุดวิิชาก่่อนการสอบประจำำ�ภาคปกติิ โดยทราบผลทัันทีีเมื่่�อสอบเสร็็จ สถานที่่�จััดสอบ ณ ที่่�ตั้้�งมหาวิิทยาลััย
สุุโขทััยธรรมาธิิราช จัังหวััดนนทบุุรีี และศููนย์์วิิทยบริิการและชุุมชนสััมพัันธ์์ มสธ. ทั่่�วประเทศ
11)	นัักศึึกษาสามารถรัับข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ จากมหาวิิทยาลััยผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ได้้แก่่ https://www.stou.ac.th
แอปพลิิเคชััน STOU SISA และ SMS จากสำำ�นัักทะเบีียนและวััดผล
12) ขอผ่่อนผัันการเข้้ารัับราชการทหารได้้
13)	สมััครเรีียนวิิชาทหารได้้
14)	มีีทุุนการศึึกษาให้้ตามที่่�มหาวิิทยาลััยประกาศในแต่่ละปีีการศึึกษา

หมายเหตุุ *การสอนเสริิมแบบเผชิิญหน้้า ใช้้เฉพาะนัักศึึกษาผู้้�ต้้องขััง และนัักศึึกษาพิิการ
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สารบััญหลัักสููตร
สาขาวิิชาที่่�เปิิดรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2565
สาขาวิชา/หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก
(รหัส)
1.		สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)
1.1 หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
1) แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454)
2) แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ (10614) (เปิิดเฉพาะภาคต้้น)
3) แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา (10224)
1.2 หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
1)	ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ
		 (10111)
2)	ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป (10511)
3)	ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ (10451)
4)	ประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่อ� การสื่่�อสาร (10713)
5) 	ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร (10811)
6) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย (10011)
7) ประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย (10021)
2.		สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)
2.1 หลัักสููตรนิิเทศศาสตรบััณฑิิต
		 นิิเทศศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล (15314)
2.2 หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
1)	ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์ (15131)
3.		สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)
3.1 หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
1) วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20244)
2) วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา
		 (20014)
3) วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา (20024)		
4) วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (20034)
3.2 หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
1)	ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
		 (20121) (เปิิดเฉพาะภาคต้้น)
2)	ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััย
		 แบบองค์์รวม (20131) (เปิิดเฉพาะภาคต้้น)
3) 	ประกาศนีียบััตรผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
		(20241)

ใช้เวลาเรียน (ปี)

หน้า

ม.3/ม.6/ ปวท./ปวส./ คุณสมบัติ โครงสร้าง โปรแกรมลงทะเบียน
ปวช.
อนุ/ป.ตรี การสมัคร หลักสูตร ภาคต้น ภาคปลาย
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1 ปี
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1 ปี
1 ปี
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3½ ปี

3 ปี
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-

2-2½ ปี
2-2½ ปี

110
114

111-113
115-117

126
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131-132
132

1 ปี

1 ปี

118

119

127

-

1 ปี

1 ปี

120

121

128

-

1 ปี

1 ปี

122

123

128

132

124-125 129-130
125-126 130-131

สารบััญหลัักสููตร (ต่่อ)
สาขาวิชา/หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก
(รหัส)
4.		สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)
4.1 หลัักสููตรเทคโนโลยีีบััณฑิิต
		 วิิชาเอกการจััดการงานก่่อสร้้าง (ต่่อเนื่่�อง) (30142)
4.2 หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) (30234)
4.3 หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
1) วิิชาเอกการเงิิน (30274)
2) วิิชาเอกการตลาด (30284)
3) วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว (30264)
4.4 หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต
1) วิิชาเอกการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ (30354)
2) วิิชาเอกการบริิหารท้้องถิ่่�นและการจััดการเมืือง
		 (30384)
3) วิิชาเอกการจััดการภาครััฐและเอกชน (30394)
4.5 หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต
		บััญชีีบััณฑิิต (30424)

ใช้เวลาเรียน (ปี)

หน้า

ม.3/ม.6/ ปวท./ปวส./ คุณสมบัติ โครงสร้าง โปรแกรมลงทะเบียน
ปวช. อนุ/ป.ตรี การสมัคร หลักสูตร ภาคต้น ภาคปลาย

-

2½-3 ปี

135

136-138

202

211

4 ปี

2-3½ ปี

139-140 141-148

203

212

4 ปี
4 ปี
4 ปี

2½-3½ ปี 149-150 151-158
2-3½ ปี 159-160 161-167
2½-4 ปี 168-169 170-181

204
205
206-207

213-214
214-215
216-217

3½ ปี
3½ ปี

3 ปี
3 ปี

182-183 184-191
182-183 184-191

207-208
207-208

217-218
217-218

3½ ปี

3 ปี

182-183 184-191

207-208

217-218

3½ ปี

2½-3½ ปี 192-193 194-201

208-210

218-220

4 ปี

3½-4 ปี

228

229-230

4 ปี

2-4 ปี

269-271

274-276

2½-3½ ปี 254-256 257-263

272

-

-

2½-3 ปี

264

265-268

273

277

-

3½ ปี

279

280-281

282

-

3½ ปี
3½ ปี

2½-3 ปี
2½-3 ปี

284
293

285-292
294-301

302-303
303-304

305-306
306-307

5.		สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40)
5.1 หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต
	นิิติิศาสตรบััณฑิิต (40124) 		
6.		สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50)
6.1 หลัักสููตรสาธารณสุุขศาสตรบััณฑิิต
		
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน (50614)
6.2 หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต
		 การแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต 50424
		 (เปิิดเฉพาะภาคต้้น)
6.3 หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
		 วิิชาเอกอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย (50514)
7.		สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
7.1 หลัักสููตรพยาบาลศาสตรบััณฑิิต
		พยาบาลศาสตรบััณฑิิต (51114)
		 (เปิิดเฉพาะภาคต้้น)
8.		สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60)
8.1 หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
1) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134)
2) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ (60124)

4 ปี

222

223-227

232-234 235-253

สารบััญหลัักสููตร (ต่่อ)
สาขาวิชา/หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก
(รหัส)
9.		สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)
9.1 หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)
9.2 หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว (70414)
		
10.		สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)
10.1 หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
1) แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง (80414)
2) แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ (80314)
11. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)
11.1 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
1) วิิชาเอกส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร (90164)
2) แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร
		 (1) วิิชาเอกการจััดการการผลิิตพืืช (90514)
		 (2) วิิชาเอกการจััดการการผลิิตสััตว์์ (90524)
		 (3) วิิชาเอกการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และ
				สิ่่�งแวดล้้อม (90534)
		 (4) วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ
				 (90554)
11.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
			 แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน (90914)
11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตร
1)	ประกาศนีียบััตรส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
		 (90001)
2)	ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตธััญพืืช
		 และพืืชอาหารสััตว์์ (90002)
3)	ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตพืืชไร่่อุุตสาหกรรม
		 (90003)
4)	ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตไม้้ดอกไม้้ประดัับ
		 เชิิงธุุรกิิจ (90004)
5)	ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตไม้้ผลเชิิงธุุรกิิจ
		 (90005)
6)	ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตผัักเชิิงธุุรกิิจ
		 (90006)
7)	ประกาศนีียบััตรบริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
		 (90007)

ใช้เวลาเรียน (ปี)

หน้า
ม.3/ม.6/ ปวท./ปวส./ คุณสมบัติ โครงสร้าง โปรแกรมลงทะเบียน
ปวช. อนุ/ป.ตรี การสมัคร หลักสูตร ภาคต้น ภาคปลาย

3½ ปี

2½-3 ปี

310

311-325

331-333

335-337

4 ปี

3½-4 ปี

326

327-330

334

338

4 ปี
4 ปี

3½-4 ปี
3½-4 ปี

340
344

341-343
345-348

349
350

351
352

3½ ปี

2½-3 ปี

355

356-366

433-434

444-445

3½ ปี
3½-4 ปี
3½-4 ปีี

2-2½ ปี
2-2½ ปี
2-2½ ปี

367
368-375
376
377-383
384-385 386-397

435
436
437-438

445-446
446-447
447-449

3½ ปี

2-3 ปี

398-399 400-409

439-440

450-451

4 ปี

2-2½ ปี

410-411 412-418

440-441

451-452

1 ปี

1 ปี

419

420

441

452

1 ปี

1 ปี

421

422

442

453

1 ปี

1 ปี

423

424

442

453

1 ปี

1 ปี

425

426

442

453

1 ปี

1 ปี

427

428

442

453

1 ปี

1 ปี

429

430

443

454

1 ปี

1 ปี

431

432

443

454

สารบััญหลัักสููตร (ต่่อ)
สาขาวิชา/หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก
(รหัส)
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
12.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1) แขนงวิิชาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
		(1) 	วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและ		
		การจัดการ (96144)
		(2)	วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และ
			 การจัดการผลิตภัณฑ์ (96154)
2) แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
		(1) วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ (96414)		
(2) วิิชาเอกการวิิทยาการข้้อมููล (96424)
		(3)	วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและ
			 การสื่อสาร (96434)
12.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
1)	ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
		 และบรรจุภัณฑ์ (96111)
2)	ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
		 (96311) (เปิดเฉพาะภาคต้น)

ใช้เวลาเรียน (ปี)

หน้า

ม.3/ม.6/ ปวท./ปวส./ คุณสมบัติ โครงสร้าง โปรแกรมลงทะเบียน
ปวช. อนุ/ป.ตรี การสมัคร หลักสูตร ภาคต้น ภาคปลาย

3½ ปี

2-3 ปี

456-457

457-462

500

506

3½ ปี

2-3 ปี

463-464

464-470

501

507-508

3½ ปี
3½ ปี
3½ ปี

2-3 ปี
2-3 ปี
2-3 ปี

471-472
471-472
471-472

473-480
481-487
488-495

502
503
504

508-509
509-510
510-511

1 ปี

1 ปี

496

497

505

512

1 ปี

1 ปี

498

499

505

-

ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

2

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

1. ความรู้้�เกี่่�ยวกัับมหาวิิทยาลััย
1.1 ความเป็็นมา

แนวคิิ ด เกี่่� ย วกัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย เปิิ ด เป็็ น ความพยายามที่่� จ ะขยายโอกาสทางการศึึ ก ษาระดัั บ อุุ ด มศึึ ก ษา
แก่่ประชาชนให้้มากที่่�สุุด แนวคิิดนี้้�ได้้เคยนำำ�มาใช้้แล้้วในประเทศไทย โดยมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์และการเมืือง
ซึ่ง่� ตั้้ง� ขึ้้น� ใน พ.ศ. 2476 ได้้จัดั การศึึกษา “ระบบตลาดวิิชา” รัับนัักศึึกษาโดยไม่่มีีการสอบคััดเลืือกไม่่บัังคัับให้้เข้้าฟัังบรรยาย
แต่่ยัังคงใช้้วิิธีีการศึึกษาในลัักษณะเดีียวกัับมหาวิิทยาลััยทั่่�วไป คืือ ใช้้ชั้้�นเรีียนเป็็นหลััก นัักศึึกษาอาจศึึกษาได้้ด้้วยตนเอง
หรืืออาจเข้้ารัับฟัังบรรยายหรืือไปพบอาจารย์์ที่่�มหาวิิทยาลััยได้้ ต่่อมามหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ได้้เปลี่่�ยนมาเป็็นระบบ
จำำ�กััดการรัับนัักศึึกษาเช่่นเดีียวกัับมหาวิิทยาลััยอื่่�น ๆ
ใน พ.ศ. 2514 ได้้ มีี การจัั ด ตั้้� ง มหาวิิ ท ยาลัั ย แบบตลาดวิิ ช าขึ้้� น อีีกแห่่งหนึ่่� ง คืือ มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำำ� แหง
ซึ่ง่� เปิิดหลัักสููตรการศึึกษามากกว่่ามหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ในระยะที่่เ� ปิิดสอนในระบบตลาดวิิชาและสามารถรัับนัักศึึกษา
ได้้เป็็นจำำ�นวนมาก แต่่ยัังคงจััดการศึึกษาโดยอาศััยชั้้�นเรีียนเป็็นหลัักเช่่นเดีียวกััน ทำำ�ให้้มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงประสบ
ปััญหาต่่าง ๆ เป็็นอัันมาก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในด้้านอาคารสถานที่่�เรีียนไม่่สามารถขยายให้้เพีียงพอกัับจำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นทุุก ๆ ปีี หากมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงจะขยายการจััดการศึึกษาที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�นี้้�ให้้เพีียงพอกัับความต้้องการของ
ผู้้�เรีียนแล้้ว รััฐบาลและมหาวิิทยาลััยจะต้้องรัับภาระหนัักในด้้านการลงทุุนซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีีไม่่มีีวัันสิ้้�นสุุด
ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการขยายและกระจายโอกาสทางการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาแก่่ประชาชนให้้กว้้างขวางยิ่่�งขึ้้�น
โดยใช้้ทรััพยากรที่่�มีีจำำ�กััดให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด รััฐบาลจึึงดำำ�เนิินการจััดตั้้�งมหาวิิทยาลััยขึ้้�นอีีกแห่่งหนึ่่�งมีีลัักษณะเป็็น
มหาวิิทยาลััยในระบบเปิิด ดำำ�เนิินการสอนโดยใช้้ระบบการสอนทางไกล ซึ่่ง� พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพล
อดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ พระราชทานชื่่�อ “มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช”
ตามพระนามเดิิ ม ของพระบาทสมเด็็ จ พระปกเกล้้ า เจ้้ า อยู่่� หัั ว รัั ช กาลที่่� 7 เมื่่� อ ครั้้� ง ดำำ� รงพระอิิ สริิ ย ยศเป็็ น
“กรมหลวงสุุโขทััยธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุุญาตให้้ใช้้พระราชลััญจกรในรััชกาลที่่� 7 ซึ่่�งเป็็น
รููปพระแสงศรสามองค์์ นำำ�มาประกอบกัับเจดีีย์์ทรงพุ่่�มข้้าวบิิณฑ์์ซึ่่�งเป็็นสััญลัักษณ์์ของกรุุงสุุโขทััยเป็็นตราประจำำ�
มหาวิิทยาลััย
เมื่่�อวัันที่่� 5 กัันยายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตรได้้ทรงลงพระปรมาภิิไธยในพระราชบััญญััติิมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช มหาวิิทยาลััยจึึงกำำ�หนดวัันที่่�
5 กัันยายนของทุุกปีีเป็็นวัันสถาปนามหาวิิทยาลััย
ในฐานะที่่�เป็็นมหาวิิทยาลััยของรััฐ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราชมีีศัักดิ์์�และสิิทธิ์์�เช่่นเดีียวกัับมหาวิิทยาลััย
อื่่�น ๆ ทุุกประการ
ในวัั น ที่่� 24 ตุุ ล าคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็็ จ พระบรมชนกาธิิ เ บศร มหาภููมิิ พล อดุุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตรได้้มีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้าฯ แต่่งตั้้�งกรรมการสภามหาวิิทยาลััยชุุดแรก รวมทั้้�งได้้มีีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้้าฯ แต่่งตั้้�งศาสตราจารย์์ ดร.วิิจิิตร ศรีีสอ้้าน ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งอธิิการบดีีคนแรก
หลัังจากได้้ใช้้เวลาเตรีียมการด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อให้้พร้้อมที่่�จะเปิิดสอนเป็็นเวลาประมาณ 2 ปีี มหาวิิทยาลััยสุุโขทััย
ธรรมาธิิราช จึึงได้้เปิิดรัับนัักศึึกษารุ่่�นแรก เมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม พ.ศ. 2523 เปิิดรัับนัักศึึกษา 2 สาขาวิิชาแรกคืือ สาขาวิิชา
ศึึกษาศาสตร์์ และสาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ และต่่อมาได้้เปิิดรัับนัักศึึกษาสาขาวิิชาต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�
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ปีี	พ.ศ. 2525 เปิิดรัับนัักศึึกษา สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์
สาขาวิิชาคหกรรมศาสตร์์ และสาขาวิิชาส่่งเสริิมการเกษตรและสหกรณ์์ เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 5 สาขาวิิชา
ปีี พ.ศ. 2526 เปิิดรัับนัักศึึกษา สาขาวิิชารััฐศาสตร์์
ปีี 	พ.ศ. 2527 เปิิดรัับนัักศึึกษา สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์
ปีี พ.ศ. 2528 เปิิดรัับนัักศึึกษา สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
ปีี	พ.ศ. 2539 เปิิดรัับนัักศึึกษา สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ซึ่่�งเดิิมเปิิดรัับนัักศึึกษาอยู่่�ภายใต้้
แขนงวิิชาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ และ
ปีี พ.ศ. 2544 เปิิดรัับนัักศึึกษา สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ ซึ่่�งแต่่เดิิมเปิิดรัับนัักศึึกษาอยู่่�ภายใต้้แขนงวิิชา
พยาบาลศาสตร์์ สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ รวมสาขาวิิชาที่่�เปิิดสอนทั้้�งสิ้้�น 12 สาขาวิิชา
สีีประจำำ�มหาวิิทยาลััย สีีเขีียวกัับสีีทอง โดยสีีเขีียวเป็็นสีีประจำำ�วัันพุุธซึ่่�งเป็็นวัันพระบรมราชสมภพของพระบาท
สมเด็็จพระปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 7 และสีีทองเป็็นสีีแห่่งสิิริิมงคล
เสื้้�อครุุย มหาวิิทยาลััยได้้กำำ�หนดให้้ใช้้เสื้้�อครุุยไทย ซึ่่�งเป็็นผ้้าโปร่่งสีีขาว มีีแถบสีีทองคาดสีีเขีียวขลิิบบริิเวณ
ชายเสื้้�อและแขนเสื้้�อ ที่่�อกเสื้้�อทั้้�งสองข้้างมีีวงกลมสีีทอง และกลางวงกลมติิดตรามหาวิิทยาลััย ปริิญญาตรีี มีีวงกลม 1 วง
ปริิญญาโท มีีวงกลม 2 วง และปริิญญาเอก มีีวงกลม 3 วง

1.2 การจััดการศึึกษา

มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราชใช้้ระบบการเรีียนการสอนทางไกลเพื่่�อถ่่ายทอดความรู้้�และประสบการณ์์แก่่
นัักศึึกษาจึึงจััดสาระของหลัักสููตรเป็็นชุุดวิิชาที่่บูู� รณาการเนื้้�อหาสาระและประสบการณ์์ต่่าง ๆ ของวิิชาที่่มีี� ความสััมพัันธ์์กันั
เข้้าไว้้ด้้วยกัันอย่่างมีีระบบในรููปแบบของชุุดการสอนเรีียกว่่า ชุุดวิิชา แต่่ละชุุดวิิชามีีค่่า 6 หน่่วยกิิตทวิิภาคของหลัักสููตร
ระดัับอุุดมศึึกษา ชุุดวิิชาหนึ่่�งแบ่่งหน่่วยการสอนออกเป็็น 15 หน่่วย แต่่ละหน่่วยการสอนใช้้เวลาศึึกษาประมาณ 12 ชั่่ว� โมง
มหาวิิทยาลััยจััดการศึึกษาเป็็นระบบทวิิภาค ปีีการศึึกษาหนึ่่�งมีี 2 ภาคการศึึกษาปกติิ แต่่ละภาคการศึึกษาปกติิ
มีีระยะเวลาเรีียนไม่่น้้อยกว่่า 15 สััปดาห์์ นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนอย่่างน้้อย 1 ชุุดวิิชา แต่่ไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา
จนกว่่าจะครบจำำ�นวนชุุดวิิชาตามหลัักสููตร ทั้้�งนี้้�ภายในเวลาไม่่เกิิน 3 เท่่า ของระยะเวลาการศึึกษาตามที่่�กำำ�หนดไว้้
ในหลัักสููตร
หลัักสููตรที่่�มหาวิิทยาลััยเปิิดสอนมีี 5 ระดัับ คืือ
1. หลัักสููตรระดัับปริิญญาเอก
2. หลัักสููตรระดัับปริิญญาโท
3. หลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตรบััณฑิิต
4. หลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี
5. หลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

มหาวิิทยาลััยจััดการศึึกษาหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีีให้้กับั ผูู้�มีีวุุฒิกิ ารศึึกษาตั้้ง� แต่่ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรืือเทีียบเท่่าขึ้้น� ไป และยัังเปิิดโอกาสให้้ผู้จ้� บการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) ที่่มีีป
� ระสบการณ์์การทำำ�งานหลัังจบ
การศึึกษาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุไม่่ตํ่่�ากว่่า 25 ปีีบริิบููรณ์์ เข้้าศึึกษาหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีีได้้ โดยจััดโครงสร้้าง
หลัักสููตรที่่�ต้้องศึึกษาจำำ�แนกตามระดัับวุุฒิิการศึึกษาที่่�ใช้้ในการสมััคร นัักศึึกษาที่่�ไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาภายในระยะเวลาของ
หลัักสููตร สามารถใช้้เวลาในการศึึกษาได้้ไม่่เกิิน 3 เท่่าของระยะเวลาตามหลัักสููตร ดัังตััวอย่่าง
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1)		 นายรัักชาติิ ไทยอาสา ใช้้วุุฒิิการศึึกษา ม.6 สมััครเข้้าศึึกษาหลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต จะต้้องศึึกษาชุุดวิิชา
ตลอดหลัักสููตรจำำ�นวน 23 ชุุดวิิชา ซึ่่�งใช้้เวลาในการศึึกษาประมาณ 4 ปีี จึึงสำำ�เร็็จการศึึกษา
2)		 นายอาสา รัักชาติิไทย สมััครเข้้าศึึกษาหลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต โดยใช้้วุุฒิิการศึึกษา ปวส. สาขาวิิชาการบััญชีี สาขาวิิชา
กำำ�หนดให้้ศึึกษาชุุดวิิชาตลอดหลัักสููตรจำำ�นวน 15 ชุุดวิิชา ใช้้เวลาในการศึึกษาประมาณ 2 ปีีครึ่่�ง จึึงจะสำำ�เร็็จการศึึกษา
ทั้้�งนี้้� หากไม่่สามารถสำำ�เร็็จการศึึกษาภายในระยะเวลาของหลัักสููตรได้้ สามารถใช้้เวลาในการศึึกษาไม่่เกิิน
3 เท่่าของระยะเวลาของหลัักสููตร หากใช้้เวลาในการศึึกษาครบ 3 เท่่าของระยะเวลาของหลัักสููตรแล้้วยัังไม่่สำำ�เร็็จ
การศึึกษา จะต้้องสมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่และดำำ�เนิินการโอนชุุดวิิชาที่่�สอบผ่่านแล้้วเท่่านั้้�น
ในกรณีีที่่�ผู้้�สมััครประสงค์์จะโอนชุุดวิิชาที่่�สอบผ่่านของมหาวิิทยาลััย หรืือขอเทีียบผลการศึึกษาและเทีียบ
ประสบการณ์์ที่่�ศึึกษาจากสถาบัันการศึึกษาอื่่�นจะดำำ�เนิินการได้้หลัังจากได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษาเรีียบร้้อยแล้้ว
ศึึกษารายละเอีียดการโอนชุุดวิิชา/การเทีียบผลการศึึกษาและเทีียบประสบการณ์์จากคู่่มืื� อนัักศึึกษาที่่จั� ดั ส่่งให้้ทางไปรษณีีย์์
หลัังได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษาเรีียบร้้อยแล้้ว และ download แบบฟอร์์มได้้ที่่� https://www.stou.ac.th→
บริิการนัักศึึกษา→นัักศึึกษาปริิญญาตรีี→แบบฟอร์์มต่่าง ๆ

1.3 ระบบการเรีียนการสอน

มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราชใช้้ระบบการเรีียนการสอนที่่�เอื้้�ออำำ�นวยให้้นัักศึึกษา สามารถใช้้เวลาศึึกษาด้้วย
ตนเองโดยไม่่ต้้องเข้้าชั้้�นเรีียนตามปกติิ แต่่ใช้้วิิธีีการศึึกษาโดยผ่่านสื่่�อการสอนต่่าง ๆ เรีียกว่่า ระบบการศึึกษาทางไกล
นัักศึึกษาจะศึึกษาจากสื่่�อการสอนต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1.3.1 ศึึกษาจาก “สื่่อ� ประจำำ�ชุดุ วิิชา” รููปแบบสิ่่ง� พิิมพ์์ที่จั่� ดั ส่่งให้้ทางไปรษณีีย์์ หรืือรููปแบบไฟล์์ดิจิิ ทัิ ลที่
ั นั่� กั ศึึกษา
สามารถเข้้าถึึงได้้ตามช่่องทางที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด ซึ่่�งสื่่�อประจำำ�ชุุดวิิชาประกอบด้้วยเอกสารการสอน แบบฝึึกปฏิิบััติิ
รายการเพื่่�อการศึึกษารููปแบบคลิิปวิิดีีโอการสอนหรืือคลิิปเสีียงการสอน หรืือวััสดุุการศึึกษาอื่่�น ๆ โดยที่่�นัักศึึกษาสามารถ
เข้้าถึึงสื่่�อดิิจิิทััลประจำำ�ชุุดวิิชาตามช่่องทางดัังต่่อไปนี้้�
1) เอกสารการสอนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-book) สามารถเข้้าถึึงได้้ทางเว็็บไซต์์ http://ebook.stou.ac.th
หรืือในกรณีีที่่�ชุุดวิิชาดัังกล่่าวมีีจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ร่่วมด้้วยสามารถเข้้าถึึงได้้ที่่�ระบบอีีเลิิร์์นนิิงของมหาวิิทยาลััย
ทางเว็็บไซต์์ https://elearning.stou.ac.th/
2) คลิิปวีีดีีโอการสอนหรืือคลิิปเสีียงการสอนรููปแบบรายการเพื่่อ� การศึึกษา และรายการบริิการวิิชาการแก่่สัังคม
สามารถเข้้าถึึงได้้ตามช่่องทางดัังต่่อไปนี้้�
- 	สถานีีวิิทยุุกระจายเสีียงและวิิทยุุโทรทััศน์์ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช (STOU Channel)
		 ระบบ C-Band รัับชมจากดาวเทีียม ที่่�ช่่อง SUNBOX ช่่อง 124 และ PSI ช่่อง 245
- 	สถานีีโทรทััศน์์การเรีียนการสอนทางไกลผ่่านดาวเทีียม ช่่อง DLTV 14 และ True Visions ช่่อง 199
- ระบบออนไลน์์
		 Website ที่่� https://media.stou.ac.th
		 Facebook เพจ STOU Channel ที่่� https://www.facebook.com/stouchannel
		 YouTube ช่่อง STOU Channel ที่่� https://www.youtube.com/stouchannel
- การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนออนไลน์์ในระบบอีีเลิิร์์นนิิงของทางมหาวิิทยาลััยทางเว็็บไซต์์
		 https://elearning.stou.ac.th/
1.3.2 การเข้้ารัับการสอนเสริิมหรืือการเข้้าร่่วมกิิจกรรมร่่วมเรีียนรู้้�ในรููปแบบออนไลน์์ หรืือแบบเผชิิญหน้้า ณ ศููนย์์
วิิทยบริิการและชุุมชนสััมพัันธ์์ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช หรืือ ศููนย์์บริิการการศึึกษาประจำำ�ภููมิิภาค ในบางชุุดวิิชาและ

•
•
•
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ในบางจัังหวััดที่่�มีีนัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนตามเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด โดยขอให้้นัักศึึกษาติิดตามรายละเอีียดได้้จาก
ตารางสอนเสริิมประจำำ�ภาคการศึึกษาทางหน้้าเว็็บไซต์์ของทางมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th
1.3.3 เข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะในบางชุุดวิิชาที่่�สาขาวิิชากำำ�หนด ซึ่่�งเป็็นการทำำ�กิิจกรรมปฏิิสััมพัันธ์์ทาง
วิิชาการที่่มุ่่� ง� เน้้นให้้นักั ศึึกษาได้้รับั การเสริิมหรืือเพิ่่�มเติิมความรู้้� ทัักษะและประสบการณ์์ นอกเหนืือจากสื่่อ� เอกสารการสอน
หรืือสื่่�ออื่่�น ๆ ของมหาวิิทยาลััย รวมทั้้�งเสริิมรายละเอีียดและวิิธีีการเรีียนรู้้�เฉพาะด้้านให้้มีีคุุณภาพตามมาตรฐานวิิชาชีีพ
1.3.4 เข้้ารัับการอบรมประสบการณ์์วิชิ าชีีพ ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิชิ าชีีพของทุุกสาขาวิิชาเป็็นชุุดวิิชาที่่นั� กั ศึึกษา
จะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายหรืือเหลืือชุุดวิิชาที่่�จะต้้องลงทะเบีียนไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา
โดยมหาวิิทยาลััยจะมีีหนัังสืือแจ้้งให้้นักั ศึึกษาเข้้ามารัับการอบรมตามวััน/เวลา และสถานที่่ที่� ม่� หาวิิทยาลััยกำำ�หนด
ทั้้�งนี้้�นัักศึึกษาสามารถศึึกษารายละเอีียดและตรวจสอบกำำ�หนดวัันอบรมฯ ได้้ทาง https://www.stou.ac.th เลืือก
บริิการนัักศึึกษา
นัักศึึกษาปริิญญาตรีี
การเรีียนการสอน
การอบรมเข้้มประสบการณ์์วิิชาชีีพ
ที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายหรืือเหลืือชุุดวิิชาที่่�จะต้้องลงทะเบีียนเรีียนไม่่เกิิน
3 ชุุดวิิขา
1.3.5 การสำำ�เร็็จการศึึกษา นัักศึึกษาสามารถสำำ�เร็็จการศึึกษาเมื่่�อศึึกษาและสอบผ่่าน ครบทุุกชุุดวิิชาตาม
โครงสร้้างหลัักสููตรการศึึกษา

1.4 การวััดและประเมิินผลการศึึกษา
การวัดผลการศึกษา

มหาวิิทยาลััยจััดแบ่่งลัักษณะเนื้้�อหาชุุดวิิชาออกเป็็น ชุุดวิิชาเชิิงทฤษฎีีและชุุดวิิชาเชิิงปฏิิบััติิ สาขาวิิชาเป็็น
ผู้้�กำำ�หนดเกณฑ์์ การให้้คะแนนสำำ�หรัับการฝึึกปฏิิบััติิและการสอบไล่่ประจำำ�ภาคการศึึกษา ตามลัักษณะของแต่่ละ
ชุุดวิิชาที่่�สาขาวิิชากำำ�หนดไว้้ สำำ�หรัับการให้้บริิการสอบ กำำ�หนดการสอบประจำำ�ภาคการศึึกษา การประเมิินผลการศึึกษา
และการแจ้้งผลสอบ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราชดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
- การให้้บริิการสอบ มหาวิิทยาลััยมีีนโยบายและแผนยุุทธศาสตร์์ในการจััดการศึึกษาด้้วยรููปแบบเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลอย่่างเต็็มรููปแบบทั้้�งการเรีียนการสอน และการสอบ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกและช่่วยเหลืือนัักศึึกษาไม่่ต้้องละทิ้้�ง
หน้้าที่่�การงานในระยะเวลาที่่�มีีการสอบ มหาวิิทยาลััยจััดบริิการสอบใน 2 รููปแบบ ด้้วยกััน คืือการสอบออนไลน์์ และ
การสอบ ณ สนามสอบ
- การสอบออนไลน์์ เป็็นการให้้บริิการจััดสอบที่่�อำำ�นวยความสะดวกนัักศึึกษาสามารถเข้้าสอบได้้ทุุกแห่่ง
ที่่�ไม่่ต้้องเดิินทางไปสอบ ณ สนามสอบ นัักศึึกษาสามารถสอบตามภููมิิลำำ�เนา ที่่�บ้้าน ที่่�สำำ�นัักงาน หรืือที่่�อื่่�น ๆ ที่่�มีีความเป็็น
ส่่วนตััว โดยเฉพาะนัักศึึกษาที่่�มีีถิ่่�นฐานพำำ�นัักอาศััยอยู่่�ในต่่างประเทศ หรืือกรณีีไปทำำ�ภารกิิจเป็็นครั้้�งคราวกรณีีเร่่งด่่วน
โดยไม่่ต้้องไปเข้้าสอบ ณ สนามสอบที่่ส� ถานทููตไทยในต่่างประเทศ สามารถแสดงความจำำ�นงขอเข้้าสอบออนไลน์์ได้้โดยไม่่มีี
ค่่าใช้้จ่่ายใด ๆ เพิ่่�มเติิมจากค่่าลงทะเบีียนเรีียน โดยการสอบนัักศึึกษาต้้องสอบพร้้อมกัันกัับนัักศึึกษาในประเทศ และยึึด
เวลาการเข้้าสอบตามเวลาประเทศไทยเท่่านั้้�น นัักศึึกษาที่่�เลืือกรููปแบบสอบบออนไลน์์จะต้้องมีีความพร้้อมด้้านอุุปกรณ์์
สำำ�หรัับการสอบออนไลน์์ ดัังนี้้� เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ หรืือโน้้ตบุ๊๊�ก หรืือแท็็บแล็็ตอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งที่่�มีีกล้้อง มีีระบบเสีียง
(Audio) ครบถ้้วน และเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตที่่�มีีความเร็็วอย่่างน้้อย 10 Mbps ที่่�จะใช้้สื่่�อสารสำำ�หรัับการสอบออนไลน์์
	นัักศึึกษา/ผู้้�เรีียนที่่�ไม่่ได้้เลืือกแผนการศึึกษา หรืือเลืือกแผนการศึึกษา ก1 หรืือเลืือกแผนการศึึกษา ก2
จะต้้องเข้้ามาเลืือกรููปแบบการสอบในการสอบปลายภาค และการสอบซ่่อม แต่่ละภาคการศึึกษาตามระยะเวลา
ที่่ม� หาวิิทยาลััยกำำ�หนด สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่เ� ลืือกแผนการศึึกษา ก3 ไม่่ต้้องเข้้ามาเลืือกรููปแบบการสอบออนไลน์์ มหาวิิทยาลััย
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จะจััดสอบให้้กัับนัักศึึกษา/ผู้้�เรีียนรููปแบบออนไลน์์ทั้้�งการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค นัักศึึกษาสามารถติิดตาม
ข่่าวสารการเลืือกรููปแบบการสอบออนไลน์์ได้้ทางหน้้าเว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย
- การสอบ ณ สนามสอบ มหาวิิทยาลััยยัังคงมีีการสอบแบบเผชิิญหน้้า ณ สนามสอบ ให้้กับั นัักศึึกษาเพื่่อ� อำำ�นวย
ความสะดวกและช่่วยเหลืือนัักศึึกษาไม่่ต้้องละทิ้้�งหน้้าที่่ก� ารงานในระยะเวลาที่่มีี� การสอบ ซึ่ง่� สถานที่่ที่� นั่� กั ศึึกษาเข้้าสอบเรีียก
ว่่า “สนามสอบ” โดยมหาวิิทยาลััยเปิิดสนามสอบทุุกจัังหวััดทั่่�วประเทศ มหาวิิทยาลััยใช้้รหััสไปรษณีีย์์ที่่�อยู่่�ที่่�นัักศึึกษาให้้
ไว้้กัับมหาวิิทยาลััยเป็็นเกณฑ์์กำำ�หนดสนามสอบให้้กัับนัักศึึกษา ซึ่่�งมีีนัักศึึกษาบางส่่วนไม่่สามารถเข้้าสอบในสนามสอบที่่�
มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดไว้้เว้้นแต่่บางภาคการศึึกษาสนามสอบที่่นั� กั ศึึกษาเลืือกมีีจำำ�นวนห้้องสอบไม่่เพีียงพอกัับจำำ�นวนนัักศึึกษา
หรืือสนามสอบที่่นั� กั ศึึกษาเลืือกไว้้มีีภารกิิจอื่่น� ไม่่สามารถเป็็นสนามสอบได้้ มหาวิิทยาลััยจะจััดสนามสอบใหม่่ให้้ที่มีีส
่� ถานที่่�
ใกล้้เคีียงกัับสนามสอบที่่�นัักศึึกษาเลืือกไว้้
- กำำ�หนดการสอบ มหาวิิทยาลััยจััดการเรีียนการสอนแบบทวิิภาค แต่่ละภาคการศึึกษามีีการสอบ 3 ครั้้�ง คืือ
สอบกลางภาค สอบปลายภาค และสอบซ่่อม โดยมหาวิิทยาลััย กำำ�หนดการสอบในวัันเสาร์์ และวัันอาทิิตย์์ และ
ดำำ�เนิินการสอบให้้เสร็็จสิ้้�นภายใน 2 วััน ซึ่่�งมหาวิิทยาลััยจะกำำ�หนดให้้มีีการสอบวัันละ 2-3 คาบ สำำ�หรัับการสอบ
กลางภาคจะกำำ�หนดให้้มีีการสอบในวัันเสาร์์และวัันอาทิิตย์์ และดำำ�เนิินการสอบให้้เสร็็จสิ้้�นภายใน 2 วััน วัันละ 2 คาบ
สอบเฉพาะการสอบออนไลน์์เท่่านั้้�น แล้้วแต่่ความเหมาะสมและสำำ�นัักทะเบีียนและวััดผลจะแจ้้งกำำ�หนดการสอบใน
แต่่ละครั้้ง� ให้้นักั ศึึกษาทราบเป็็นรายบุุคคลทางไปรษณีีย์์หรืือตรวจสอบกำำ�หนดการสอบได้้ที่่� https://www.stou.ac.th →
บริิการนัักศึึกษา → นัักศึึกษาปริิญญาตรีี → การสอบ → กำำ�หนดการสอบและสนามสอบรายบุุคคล หรืือตรวจสอบ
สนามสอบบนอุุปกรณ์์พกพาผ่่านโมไบล์์แอปพลิิเคชััน ก่่อนวัันสอบแต่่ละครั้้�งประมาณ 10-25 วััน

การประเมินผลการศึกษา

มหาวิิทยาลััยให้้ลำำ�ดัับขั้้�นการแสดงความสามารถในการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาที่่�เข้้าสอบในแต่่ละชุุดวิิชา ดัังนี้้�
คะแนน
ร้้อยละ 76 ขึ้้�นไป
ร้้อยละ 60-75
ตํ่่�ากว่่าร้้อยละ 60
-

ลำำ�ดัับขั้้�น/ความหมาย
H (HONOUR เกีียรติินิิยม)
S (SATISFACTORY ผ่่าน)
U (UNSATISFACTORY ไม่่ผ่่าน)
I (INCOMPLETE ไม่่สมบููรณ์์)

ค่่าคะแนน
4.00
2.30
-

ลำำ�ดัับขั้้�น I ในระบบการประเมิินผลการศึึกษาจะกำำ�หนดให้้ในกรณีีต่่อไปนี้้�
(1)	นัักศึึกษาที่่�ไม่่ได้้เข้้าสอบชุุดวิิชานั้้�นเป็็นครั้้�งแรกจะได้้ลำำ�ดัับชั้้�น I (ยกเว้้นภาคการศึึกษาพิิเศษจะไม่่มีี
ลำำ�ดับั ขั้้น� I) เมื่่อ� เข้้าสอบซ่่อมจะได้้ลำำ�ดับั ขั้้น� ตามผลการสอบโดยไม่่มีีเครื่่อ� งหมาย * (ลำำ�ดับั ขั้้น� ที่่มีี� เครื่่อ� งหมาย * กำำ�กับั แสดงว่่า
เคยสอบชุุดวิิชานั้้�นไม่่ผ่่านมาแล้้ว) แต่่ถ้้าไม่่ได้้เข้้าสอบซ่่อม I จะเปลี่่�ยนเป็็น U โดยอััตโนมััติิ หรืือ
(2) การดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่�กำำ�หนดตามหลัักสููตรไม่่เสร็็จสมบููรณ์์ในภาคการศึึกษาที่่�ได้้ลงทะเบีียนเรีียน
จากกรณีีทั้้�ง 2 ข้้างต้้น เมื่่�อผู้้�ที่่�ได้้รัับลำำ�ดัับขั้้�น I มีีสิิทธิิได้้รัับลำำ�ดัับขั้้�น H เช่่นเดีียวกัับนัักศึึกษาอื่่�น ๆ ที่่�มีีผล
การศึึกษาอยู่่�ในเกณฑ์์ โดยลำำ�ดัับขั้้�นความสามารถในการเรีียนรู้้�ที่่�ได้้จากการประเมิินผลเพื่่�อให้้ครบหลัักสููตร ให้้นัับเฉพาะ
ชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาสอบได้้ลำำ�ดัับขั้้�น H และ S เท่่านั้้�น
หมายเหตุุ นัักศึึกษาที่่�ไม่่สามารถเข้้าสอบในสนามสอบที่่�ระบุุไว้้ในใบสมััครและขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา (มสธ.1) ได้้ สามารถขอย้้ายสนามสอบได้้
		ศึึกษารายละเอีียดการขอย้้ายสนามสอบทั้้�งการย้้ายแบบถาวรและย้้ายแบบชั่่�วคราวได้้จากคู่่�มืือนัักศึึกษา ที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้
		เมื่่�อได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษาแล้้ว
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- การแจ้้งผลสอบ เมื่่อ� มหาวิิทยาลััยดำำ�เนิินการประมวลความรู้้ข� องนัักศึึกษาที่่เ� ข้้าสอบเรีียบร้้อยแล้้ว จะแจ้้งผลสอบ
ให้้กัับนัักศึึกษาทางไปรษณีีย์์เป็็นรายบุุคคล โดยในปีีการศึึกษา 2565 มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดวัันประกาศผลสอบในแต่่ละ
ภาคการศึึกษา ดัังนี้้�
วัันประกาศผลสอบ
สอบไล่่
ภาคต้้น/2565
สอบซ่่อม
สอบไล่่
ภาคปลาย/2565
สอบซ่่อม

ชุุดปรนััย
10 	มีี.ค. 2566
15 มิิ.ย. 2566
3 ก.ย. 2566
16 ธ.ค. 2566

ชุุดอััตนััย
17 มีี.ค. 2566
22 มิิ.ย. 2566
10 ก.ย. 2566
23 ธ.ค. 2566

	สำำ�หรัับการกำำ�หนดวัันประกาศผลสอบในภาคการศึึกษาต่่อไป นัักศึึกษาสามารถตรวจสอบได้้จากคู่่มืื� อลงทะเบีียน
เรีียนที่่�จััดส่่งทางไปรษณีีย์์ หรืือที่่� https://www.stou.ac.th

1.5 การลงทะเบีียนเรีียน

ในการสมัั ค รเป็็ น นัั ก ศึึ ก ษานั้้� น มหาวิิ ท ยาลัั ย กำำ� หนดให้้ ผู้้�สมัั ค รต้้ อ งลงทะเบีียนเรีียนชุุ ด วิิ ช าไม่่น้้ อ ยกว่่า
1 ชุุดวิิชา แต่่ไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา มาพร้้อมการสมััคร โดยผู้้�สมััครควรตรวจทานการกรอกรหััสและชื่่�อชุุดวิิชาที่่�ต้้องการ
ลงทะเบีียนเรีียนลงในใบสมััครและขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา (มสธ.1) ให้้ถููกต้้องครบถ้้วน โดยมีีแนวทางการปฏิิบััติิดัังนี้้�
1.5.1	ผูู้�ที่่�สมััครเข้้าศึึกษาในมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราชเป็็นครั้้�งแรก ควรลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาตาม
โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนที่่�สาขาวิิชาจััดให้้ โดยสาขาวิิชาได้้จััดความสำำ�คััญของเนื้้�อหาวิิชาไว้้จากความรูู้�พื้้�นฐานที่่�
จำำ�เป็็นจนถึึงเนื้้�อหาความรูู้�เฉพาะด้้านเพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้รัับความรูู้�และความเข้้าใจตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียน
เรีียนและสอบผ่่านชุุดวิิชาตามโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนจะสามารถสำำ�เร็็จการศึึกษาได้้ภายในระยะเวลาตามหลัักสููตร
1.5.2 ผูู้�สมััครที่่เ� คยเป็็นนัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััยและใช้้สิทิ ธิิโอนชุุดวิิชาที่่ส� อบผ่่านแล้้วเข้้าหลัักสููตรใหม่่ที่่สมั
� คั ร
หรืือผูู้�สมััครที่่�ต้้องการขอเทีียบงานรายวิิชาที่่�สอบผ่่านจากสถาบัันการศึึกษาอื่่�น สามารถจััดโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน
เองโดยเลืือกชุุดวิิชาลงทะเบีียนเรีียนจากโครงสร้้างหลัักสููตรที่่�กำำ�หนดให้้ประกอบกัับตารางสอบเพื่่�อมิิให้้แต่่ละชุุดวิิชา
ที่่�ลงทะเบีียนเรีียนมีีวัันและคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััยไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา
ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน
สำำ�หรัับชุุดวิิชาที่่�มีีการเรีียนการสอนออนไลน์์ หรืือส่่งกิิจกรรมประจำำ�ชุุดวิิชาทางเว็็บไซต์์ หรืือชุุดวิิชาที่่�เป็็น
ชุุดฝึึกปฏิิบัติั ิ มหาวิิทยาลััยไม่่อนุุญาตให้้ลงทะเบีียนเพิ่่�มชุุดวิิชา และไม่่อนุุญาตให้้ลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาประสบการณ์์
วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชาในภาคการศึึกษาแรกที่่�สมััคร เนื่่�องจากนัักศึึกษาจะต้้องโอนชุุดวิิชาให้้แล้้วเสร็็จก่่อนเมื่่�อเหลืือ
ชุุดวิิชาที่่�ต้้องศึึกษาตามหลัักสููตรใหม่่ที่่�สมััครไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาแล้้ว จึึงสามารถลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา
ประสบการณ์์วิิชาชีีพได้้เพื่่�อให้้ท่่านได้้รัับชุุดวิิชาครบตามจำำ�นวนชุุดวิิชาที่่�ได้้ลงทะเบีียนเรีียนไว้้ ผู้้�สมััครจะต้้องชำำ�ระเงิิน
ค่่าธรรมเนีียมและค่่าลงทะเบีียนเรีียนให้้ครบถ้้วน ศึึกษาตััวอย่่างการคำำ�นวณค่่าธรรมเนีียมและค่่าลงทะเบีียนเรีียน
หน้้า 518
การโอนชุุดวิิชา/การขอเทีียบงานรายวิิชาที่่�ศึึกษาจากสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�น ๆ สามารถยื่่�นคำำ�ร้้องได้้เมื่่�อ
ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษาเรีียบร้้อยแล้้วเท่่านั้้�น โปรดศึึกษารายละเอีียดและวิิธีีปฏิิบััติิจากคู่่�มืือนัักศึึกษาที่่�
มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้พร้้อมการตอบรัับขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา หรืือที่่�เว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th
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1.6 การเพิ่่�มชุุดวิิชา และการถอนชุุดวิิชา

- การเพิ่่�มชุุดวิิชา เป็็นการลงทะเบีียนเรีียนเพิ่่�มเติิมจากที่่นั� กั ศึึกษาได้้ลงทะเบีียนเรีียนไว้้ในภาคการศึึกษาเดีียวกััน
นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะเพิ่่�มชุุดวิิชาเนื่่�องจากลงทะเบีียนเรีียนไว้้ไม่่ครบ 3 ชุุดวิิชา สามารถขอเพิ่่�มชุุดวิิชาได้้ 1 ครั้้�งต่่อ
ภาคการศึึกษา และต้้องดำำ�เนิินการให้้แล้้วเสร็็จภายในระยะเวลาที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด (ศึึกษาได้้จากปฏิิทิินการศึึกษา)
ทั้้�งนี้้� ชุุดวิิชาที่่�ขอเพิ่่�มเมื่่�อรวมกัับชุุดวิิชาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนไว้้แล้้วในภาคการศึึกษาเดีียวกัันนั้้�นต้้องไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา
มหาวิิทยาลััยไม่่อนุุญาตให้้เพิ่่�มชุุดวิิชาที่่�เป็็นชุุดฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะในภาคการศึึกษาแรกที่่�สมััคร
- การถอนชุุดวิิชา นัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนไว้้แล้้วและมีีความจำำ�เป็็นไม่่สามารถศึึกษาได้้ จะต้้องยื่่�นขอถอน
ชุุดวิิชาที่่ไ� ม่่สามารถศึึกษาได้้ หรืือหากประสงค์์จะเปลี่่ย� นชุุดวิิชาที่่ไ� ด้้ลงทะเบีียนเรีียนไว้้แล้้วเป็็นชุุดวิิชาอื่่น� ต้้องถอนชุุดวิิชา
ที่่�ไม่่ต้้องการศึึกษาแล้้วจึึงเพิ่่�มชุุดวิิชาที่่�ต้้องการแทน โดยให้้ดำำ�เนิินการภายในระยะเวลาที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด (ศึึกษาได้้
จากปฏิิทิินการศึึกษา)

1.7 	ค่่าใช้้จ่่ายในการสมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่

มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราชกำำ�หนดอััตราค่่าใช้้จ่่ายที่่�ผู้้�สมััครต้้องชำำ�ระเป็็นค่่าสมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ไว้้เป็็น
2 ส่่วน ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 ประกอบด้้วย ค่่าธรรมเนีียมแรกเข้้า ค่่าบำำ�รุุงการศึึกษา ค่่าธรรมเนีียมการเปลี่่�ยนแปลงทะเบีียนประวััติิ
นัักศึึกษาเหมาจ่่าย รวมเป็็นเงิิน 1,400 บาท ซึ่่�งผู้้�สมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ทุุกคนต้้องชำำ�ระเท่่ากััน และ
ส่่วนที่่� 2 เป็็นค่่าใช้้จ่่ายของชุุดวิิชาที่่�ผู้้�สมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่เลืือกลงทะเบีียนเรีียน โดยมหาวิิทยาลััยกำำ�หนดให้้
ผู้้�สมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ต้อ้ งลงทะเบีียนเรีียนอย่่างน้้อย 1 ชุุดวิิชา แต่่ไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา มาพร้้อมการสมััครเป็็นนัักศึึกษา
ในแต่่ละชุุดวิิชาที่่ม� หาวิิทยาลััยเปิิดสอนจะมีีการกำำ�หนดอััตราที่่ต้� อ้ งชำำ�ระแตกต่่างกัันตามจำำ�นวนของสื่่อ� วััสดุกุ ารศึึกษาและ
กิิจกรรมที่่�จััดให้้ โปรดศึึกษารายละเอีียดอััตราค่่าชุุดวิิชาที่่�ต้้องชำำ�ระเป็็นค่่าสมััครเป็็นนัักศึึกษาตามภาคการศึึกษาที่่�สมััคร
ภาคต้้น หน้้า 539-553 ภาคปลาย หน้้า 566-582
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2. โอกาสทางการศึึกษาสำำ�หรัับคนพิิการ
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราชเปิิดโอกาสทางการศึึกษา สำำ�หรัับคนพิิการ เข้้าศึึกษาในสาขาวิิชาต่่าง ๆ ได้้
ตามศัักยภาพของตนเองและความพร้้อมในการจััดการศึึกษาของแต่่ละสาขาวิิชา โดยคนพิิการที่่�เข้้าศึึกษาจะต้้องมีี
คุุณสมบััติิทั่่�วไปและคุุณสมบััติิของผู้้�สมััครเข้้าศึึกษาที่่�เป็็นนัักศึึกษาพิิการตามประกาศมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการรัับสมััครนัักศึึกษาพิิการระดัับปริิญญาตรีี ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2565 ดัังนี้้�
คุุณสมบััติิทั่่�วไปและคุุณสมบััติิของผู้้�สมััครเข้้าศึึกษาที่่�เป็็นนัักศึึกษาพิิการ
1) เป็็นผู้้�มีีคุณ
ุ สมบััติติ ามที่่กำ� ำ�หนดในข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช เกี่่ย� วกัับการศึึกษาขั้้น� ปริิญญาตรีี
2) เป็็นคนพิิการที่่�มีีบััตรประจำำ�ตััวคนพิิการตามกฎหมายว่่าด้้วยการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
3) เป็็นผู้้�ที่่�มีีความสามารถในการศึึกษาด้้วยตนเองในระบบการศึึกษาทางไกล
4) เป็็นผู้้�ที่่�มีีความสามารถในการคิิด ฟััง พููด อ่่าน เขีียน หรืือสื่่�อสารด้้วยวิิธีีการใด ๆ ได้้ด้้วยตนเอง
5) เป็็นผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�สาขาวิิชากำำ�หนด

2.1	ขั้้�นตอนก่่อนการสมััครเป็็นนัักศึึกษาสำำ�หรัับคนพิิการ

ผู้้�สมััครที่่�เป็็นคนพิิการสามารถติิดต่่อขอรัับคำำ�ปรึึกษาที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการวางแผนการเรีียนของนัักศึึกษาพิิการ
(ISP) การบริิการสื่่อ� สิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกสำำ�หรัับนัักศึึกษาพิิการ และการขอรัับเงิินอุุดหนุุนทางการศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษา
พิิการระดัับปริิญญาตรีี ก่่อนการตััดสิินใจสมััครเข้้าศึึกษา โดยติิดต่่องานบริิการนัักศึึกษาพิิการ ฝ่่ายแนะแนวการศึึกษา
ศููนย์์วิิทยบริิการและชุุมชนสััมพัันธ์์ หรืือศููนย์์บริิการร่่วมแบบครบวงจร (One Stop Service Center : OSS Center)
ทั้้�งนี้้�ขอให้้ผู้้�สมัคั รแสดงหลัักฐานการรัับรองความพิิการตามกฎหมาย ได้้แก่่ บััตรประจำำ�ตัวั คนพิิการ บััตรประจำำ�ตัวป
ั ระชาชน
ใบรัับรองแพทย์์ (ถ้้ามีี) ประวััติิการเรีียนจากสถานศึึกษาเดิิม เป็็นต้้น เพื่่�อเป็็นข้้อสนเทศสำำ�คััญสำำ�หรัับการจััดบริิการ
การศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษาพิิการตามความเหมาะสมต่่อไป
โดยมีีบริิการการศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษาพิิการ ดัังนี้้�
1)		 การให้้คำำ�ปรึึกษา การเลืือกสาขาวิิชา การวางแผนการเรีียนสำำ�หรัับนัักศึึกษาพิิการ
2)		 เงิินอุุดหนุุนทางการศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษาพิิการระดัับปริิญญาตรีี
3)		สื่่�อสนัับสนุุนทางการศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษาพิิการที่่�มีีความบกพร่่องทางการเห็็น เช่่น หนัังสืือเสีียง (Daisy)
		 ไฟล์์ข้้อความ (*.txt)

งานบริิการนัักศึึกษาพิิการ ฝ่่ายแนะแนวการศึึกษา สำำ�นัักบริิการการศึึกษา มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช ตำำ�บลบางพููด
อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 โทรศััพท์์ 0 2504 7821-3 (วััน – เวลาราชการ) โทรสาร 0 2503 3963
e-mail:dc.esoffice@stou.ac.th หรืือ https://www.stou.ac.th → เมนููหลััก → ศููนย์์บริิการนัักศึึกษาพิิการ
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2.2 การขอรัับเงิินอุุดหนุุนทางการศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษาพิิการระดัับปริิญญาตรีี

นัักศึึกษาพิิการที่่�ประสงค์์ขอรัับเงิินอุุดหนุุนทางการศึึกษาจะต้้องมีีคุุณสมบััติิและมีีหลัักฐานที่่�แสดงการรัับรอง
ความพิิการ ดัังนี้้�
1) เป็็นคนพิิการที่่�มีีบััตรประจำำ�ตััวคนพิิการตามกฎหมายว่่าด้้วยการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
2) 	มีีสถานภาพนัักศึึกษา มสธ. และกำำ�ลัังศึึกษาในหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี เป็็นปริิญญาตรีีใบแรก เท่่านั้้�น
(ไม่่ย้้ายสาขาวิิชาหรืือสถาบัันอุุดมศึึกษาเกิินกว่่าสองครั้้�ง และไม่่ได้้ศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นในช่่วงเวลาเดีียวกััน)
3) ไม่่เคยได้้รัับการอุุดหนุุนทางการศึึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการจััดการศึึกษาสำำ�หรัับคนพิิการ
ในหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีีมาก่่อน
นัักศึึกษาพิิการที่่�สมััครเข้้าศึึกษาใหม่่ และยัังไม่่มีีข้้อมููลการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา จะต้้องแจ้้งความต้้องการ
จำำ�เป็็นทางการศึึกษาต่่องานบริิการนัักศึึกษาพิิการก่่อนเปิิดภาคการศึึกษาแรกที่่�สมััครเข้้าศึึกษา

การยกเว้้นการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักศึึกษาพิิการ
มหาวิิทยาลััยมีีแนวทางส่่งเสริิมการศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษาพิิการโดยยกเว้้นการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ให้้แก่่นัักศึึกษาพิิการที่่�มีีลัักษณะดัังนี้้�
1. พิิการทางการเห็็น
2. พิิการทางการได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมาย
3. พิิการออทิิสติิก ระดัับ 3 ขึ้้�นไป
ทั้้�งนี้้�นัักศึึกษาต้้องยื่่�นบััตรประจำำ�ตััวคนพิิการเพื่่�อประกอบการยกเว้้นการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ

หมายเหตุุ 1. คนพิิการที่่สมั
� คั รเรีียน มสธ. ทุุกคน ต้้องกรอกประเภทของผู้้�สมััครลงในใบสมััครและขึ้้น� ทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา (มสธ.1)
		 ให้้ชัดั เจน และกรอกแบบกรอกข้้อมููลเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับผู้้�สมัคั รที่่เ� ป็็นคนพิิการ หน้้า 524 โดยละเอีียดและส่่งมาพร้้อม
		 เอกสารการสมััคร
2. 	ตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2554 เป็็นต้้นไป สาขาวิิชาใดที่่�โครงสร้้างหลัักสููตรต้้องศึึกษาชุุดวิิชา 10202 การอ่่านภาษาไทย
		 และชุุดวิิชาภาษาอัังกฤษทุุกชุุดวิิชา คนพิิการตาบอดทั้้�งสองข้้างที่่�จะลงทะเบีียนเรีียนหรืือสมััครเรีียน ต้้องขอ
		คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาจากสาขาวิิชา หรืืองานบริิการนัักศึึกษาพิิการก่่อนการลงทะเบีียนเรีียน (ยกเว้้น ชุุดวิิชา 10111
		 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร และชุุดวิิชา 10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษสามารถศึึกษาได้้)
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3. โอกาสทางการศึึกษาสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขััง
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช กัับ กรมราชทััณฑ์์ กระทรวงยุุติธิ รรม ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการขยายโอกาส
ทางการศึึกษาให้้แก่่ผู้้�ด้อ้ ยโอกาสทางการศึึกษา โดยเฉพาะผู้้�ต้อ้ งขัังให้้ได้้เพิ่่�มพููนความรู้้� ทัักษะ ประสบการณ์์ที่สูู่� งขึ้้น� เพื่่อ� พััฒนา
ตนเองและสามารถนำำ�ไปประกอบอาชีีพและดำำ�เนิินชีีวิิตในสัังคมได้้เป็็นอย่่างดีีและมีีความสุุข จึึงได้้จััดการศึึกษาระดัับ
อุุดมศึึกษาให้้แก่่ผู้้�ต้้องขัังให้้สามารถสมััครเข้้าศึึกษาในสาขาวิิชาต่่าง ๆ ในปีีการศึึกษา 2565 จััดการศึึกษาไว้้ ดัังนี้้�
สาขาวิิชา
ศิิลปศาสตร์์ รหััส 10
นิิเทศศาสตร์์ รหััส 15

แขนงวิิชา/วิิชาเอกที่่�รัับสมััคร
แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์
และหลัักสููตรประกาศนีียบััตรทุุกหลัักสููตร
ทุุกหลัักสููตร

ศึึกษาศาสตร์์ รหััส 20
วิิทยาการจััดการ รหััส 30

ทุุกวิิชาเอก
ทุุกวิิชาเอก ยกเว้้นวิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว

นิิติิศาสตร์์ รหััส 40

หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต

เศรษฐศาสตร์์ รหััส 60

ทุุกวิิชาเอก

รััฐศาสตร์์ รหััส 80

ทุุกแขนงวิิชา

เกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ รหััส 90

ทุุกวิิชาเอก

วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี รหััส 96

แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์

สำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังที่่�ต้้องการสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาในสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี แขนงวิิชาวิิทยาการ
คอมพิิวเตอร์์ ต้้องได้้รัับอนุุญาตจากกรมราชทััณฑ์์ให้้สมััครเข้้าศึึกษาในสาขาวิิชาและแขนงวิิชาดัังกล่่าวก่่อน โดย
ต้้องส่่งหนัังสืืออนุุญาตให้้สมััครเข้้าศึึกษาของกรมราชทััณฑ์์ที่่�ระบุุข้้อความ “อนุุญาตให้้สมััครเข้้าศึึกษาในสาขาวิิชา
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ได้้” มาพร้้อมเอกสารการสมััครด้้วยเท่่านั้้�น ผู้้�ต้้องขัังที่่�
ดำำ�เนิินการไม่่ครบถ้้วนจะไม่่ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา

หมายเหตุุ   ผู้้�ต้อ้ งขัังที่่สมั
� คั รเข้้าเป็็นนัักศึึกษา มสธ. ทุุกคน จะต้้องดำำ�เนิินการขออนุุญาตสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาจากกรมราชฑััณฑ์์ และต้้องกรอกประเภท
ของผู้้�สมััครลงในใบสมััครและขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา (มสธ.1) และกรอกแบบกรอกข้้อมููลเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับผู้้�สมััครที่่�เป็็นผู้้�ต้้องขััง หน้้า 525
โดยละเอีียด และส่่งมาพร้้อมเอกสารการสมััคร รวมทั้้�งหนัังสืืออนุุญาตให้้เข้้าศึึกษาจากกรมราชฑััณฑ์์ เพื่่อ� ใช้้เป็็นหลัักฐานประกอบการพิิจารณา
	รัับเข้้าศึึกษา
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4. โอกาสทางการศึึกษาสำำ�หรัับผู้้�ที่่�พำำ�นัักในต่่างประเทศ
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราชใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมการศึึกษาทางไกลเพื่่�อสร้้างโอกาสการเรีียนรู้้�ด้้วย
ตนเองตลอดชีีวิิตให้้กัับคนไทยทุุกคนได้้เพิ่่�มพููนความรู้้� และเพิ่่�มคุุณวุุฒิิการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
โดยมีีการจััดการศึึกษาสำำ�หรัับผู้้�ที่่�พำำ�นัักในต่่างประเทศสามารถเรีียนกัับมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราชโดยไม่่ต้้อง
เดิินทางกลัับมายัังประเทศไทย สามารถทำำ�การเรีียนการสอน เข้้ารัับการสอนเสริิม เลืือกแผนการศึึกษา ก1 ก2 และ ก3
และทำำ�การสอบทางออนไลน์์ได้้เช่่นเดีียวกัับผู้้�สมััครทั่่�วไปในประเทศไทยทุุกประการ
สำำ�หรัับชุุดวิิชาที่่�ไม่่ได้้จััดให้้อยู่่�ในแผนการศึึกษา ก1 ก2 และ ก3 มหาวิิทยาลััยจะประกาศกำำ�หนดให้้ทราบ
เป็็นกรณีีไปเป็็นการล่่วงหน้้า

วิิธีีการสมััครเรีียน

ผู้้�สมััครที่่�พำำ�นัักอยู่่�ในต่่างประเทศประสงค์์จะสมััครเข้้าศึึกษาสามารถสมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ทางออนไลน์์ได้้ที่่�
https://www.stou.ac.th/main/apply.html เช่่นเดีียวกัับผู้้�สมัคั รทั่่�วไปในประเทศไทยทุุกประการ โดยผู้้�สมัคั รต้้องแจ้้ง
ที่่�อยู่่�ภายในประเทศไทยสำำ�หรัับใช้้ติิดต่่อกัับมหาวิิทยาลััยในการรัับเอกสารที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้โดยต้้องมีีญาติิ หรืือ
บุุคคลอื่่�นดำำ�เนิินการจััดส่่งต่่อให้้กัับผู้้�สมััครในประเทศที่่�พำำ�นัักอยู่่�ต่่อไป

วิิธีีการชำำ�ระเงิิน

ผู้้�สมััครที่่�พำำ�นัักอยู่่�ในต่่างประเทศ ให้้ชำำ�ระเงิินในอััตราเดีียวกัันกัับผู้้�สมััครในประเทศไทย โดยชำำ�ระเงิินค่่าสมััคร
และค่่าลงทะเบีียนเรีียนผ่่านบััตรเครดิิต จากระบบรัับสมััครออนไลน์์ หรืือให้้ญาติิ หรืือบุุคคลอื่่�นดำำ�เนิินการชำำ�ระเงิินแทน
โดยมีีช่่องการชำำ�ระเงิิน ดัังนี้้�
- ณ ที่่�ทำำ�การไปรษณีีย์์ไทยของรััฐทุุกแห่่ง (ยกเว้้นไปรษณีีย์์อนุุญาตเอกชน) ด้้วยระบบ Pay At Post
- ณ ร้้าน 7-11 หรืือจุุดบริิการรัับชำำ�ระเงิินเคาน์์เตอร์์เซอร์์วิิส
- เคาน์์เตอร์์ธนาคาร (Bank Counter)
-	ชำำ�ระเงิินผ่่านบััตรเครดิิต/เดบิิต (Credit Card/Debit Card)
- Internet Banking
- Paypal
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การบริิการการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ

นัักศึึกษาที่่พำ� ำ�นักั อยู่่ใ� นต่่างประเทศสามารถรัับบริิการการสอนและการสอบออนไลน์์ โดยนัักศึึกษาต้้องมีีอุุปกรณ์์
เช่่น เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ หรืือโน้้ตบุ๊๊�ก หรืือแท๊๊บเล็็ต หรืือโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ที่่�มีีกล้้อง และระบบเสีียง
(Audio) ครบถ้้วน และเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตที่่�มีีความเร็็วอย่่างน้้อย 10 Mbps ที่่�จะใช้้สื่่�อสารระหว่่างรัับบริิการการสอน
และการสอบออนไลน์์ ในกรณีีการสอบอััตนััยหรืือชุุดวิิชาที่่�มีีการคำำ�นวณ หรืือกรณีีเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ไม่่มีีกล้้อง นัักศึึกษา
สามารถใช้้สมาร์์ตโฟนหรืือแท็็บเล็็ต ที่่มีี� กล้้องในตััวเพื่่อ� ประกอบการสอบและใช้้ถ่่ายภาพกระดาษคำำ�ตอบหรืือกระดาษทดได้้
ศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิม ได้้ที่่� https://web4.stou.ac.th/online_exam/ พร้้อมทั้้�งติิดตามข่่าวสารการจััด
สอบออนไลน์์ทางหน้้าเว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััยฯ เช่่น การเข้้ารัับการทดสอบเสมืือนจริิงก่่อนวัันสอบเป็็นต้้น

5. แนวทางการเลืือกสาขาวิิชา
เมื่่�อผู้้�สนใจได้้รัับทราบรายละเอีียดในเรื่่�องต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราชแล้้ว สนใจสมััครเป็็น
นัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััย ซึ่่ง� การศึึกษาจะประสบความสำำ�เร็็จได้้ตามความตั้้�งใจนั้้�น จะต้้องศึึกษาและพิิจารณารายละเอีียด
แนวทางในการเลืือกเข้้าศึึกษาในสาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก ดัังต่่อไปนี้้�
5.1		สำำ�รวจความสนใจของตนเอง สำำ�รวจบุุคลิิกภาพของตนเอง ตรวจสอบความสามารถทางการเรีียน ศึึกษา
ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับอาชีีพ และวิิเคราะห์์จุดุ เด่่นจุุดด้้อยของตนเองอย่่างเป็็นธรรมว่่าตนเองเหมาะสมกัับการศึึกษาในสาขาวิิชาใด
5.2		ตรวจสอบคุุณสมบััติิการสมััครและวุุฒิิการศึึกษาของตนเองว่่าจะเข้้าศึึกษาในสาขาวิิชาใดได้้บ้้าง
5.3		ศึึกษาโครงสร้้างหลัักสููตรของสาขาวิิชาที่่�สนใจ ว่่าจะต้้องศึึกษากี่่�ชุุดวิิชา ประเมิินเบื้้�องต้้นจากชื่่�อชุุดวิิชา
ว่่ายากหรืือง่่ายสำำ�หรัับความสามารถของตััวเรา
5.4		ศึึกษาเปรีียบเทีียบระหว่่างสาขาวิิชาที่่�สนใจ ในประเด็็นต่่อไปนี้้�
			-	สนใจสาขาวิิชาใดมากกว่่ากััน เพราะเหตุุใด
			-	สาขาวิิชาที่่�เรีียนเกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งานหรืือไม่่
			- ความจำำ�เป็็นในเรื่่�องระยะเวลาที่่�ศึึกษา
			- ความยาก-ง่่ายในการเรีียนให้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
			- การประกอบอาชีีพหลัังจากสำำ�เร็็จการศึึกษา
5.5		ตััดสิินใจเลืือกสาขาวิิชาที่่�เหมาะสมกัับตนเองจะมีีแนวโน้้มที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จมากที่่�สุุด
หากต้้องการคำำ�ปรึึกษา โปรดติิดต่่อฝ่่ายแนะแนวการศึึกษา สำำ�นัักบริิการการศึึกษา โทร. 0 2504 7631-7
e-mail : co.esoffice@stou.ac.th
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6. สาขาวิิชาที่่�เปิิดรัับนัักศึึกษา ปีีการศึึกษา 2565
1)	สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ รหััส 10
2)	สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ รหััส 15
3)	สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ รหััส 20
4)	สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ รหััส 30
5)	สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ รหััส 40
6)	สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ รหััส 50
7)	สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ รหััส 51
8)	สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60
9)	สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ รหััส 70
10)	สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ รหััส 80
11)	สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ รหััส 90
12)	สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี รหััส 96

หน้้า
หน้้า
หน้้า
หน้้า
หน้้า
หน้้า
หน้้า
หน้้า
หน้้า
หน้้า
หน้้า
หน้้า

17 - 82
83 - 95
96 - 132
133 - 220
221 - 230
231 - 277
278 - 282
283 - 307
308 - 338
339 - 352
353 - 454
455 - 512
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 กำ�หนดว่า เมื่อมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี หากนักศึกษายังไม่สำ�เร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม
ที่สมัคร นักศึกษาจะถูกโอนจากหลักสูตรเดิมเข้าสู่หลักสูตรที่ปรับปรุง
โดยนับเวลาต่อเนื่องจากหลักสูตรที่กำ�ลังศึกษาอยู่ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 เท่า
ของระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
โดยมหาวิทยาลัยจะโอนผลการศึกษาจาก
หลักสูตรเดิมเข้าสู่หลักสูตรที่ปรับปรุง

ในปีการศึกษา 2565
มีหลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
ระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาตรี ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตร

1)
2)
3)
4)

ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ รหััส 10441
ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20212
ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม รหััส 20131
ประกาศนีียบััตรบริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน รหััส 90007

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

1)
2)
3)
4)

แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ รหััส 10454
แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ รหััส 10614
แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา รหััส 10224
วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20244

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล รหัส 15314
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ในปีการศึกษา 2565

มีหลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

1) วิิชาเอกการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ รหััส 30354
2) วิิชาเอกการบริิหารท้้องถิ่่�นและการจััดการเมืือง รหััส 30384
3) วิิชาเอกการจััดการภาครััฐและเอกชน รหััส 30394
5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

1) วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน รหััส 50614
6. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

1) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60134
2) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ รหััส 60124
7. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

1) วิิชาเอกส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร รหััส 90164
2) แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร
- วิิชาเอกการจััดการการผลิิตพืืช รหััส 90514
- วิิชาเอกการจััดการการผลิิตสััตว์์ รหััส 90524
- วิิชาเอกการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม รหััส 90534
- วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ รหััส 90554
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1) แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน รหััส 90914
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1) แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
- วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ รหััส 96414
- วิิชาเอกวิิทยาการข้้อมููล รหััส 96424
- วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร รหััส 96434

(ต่อ)
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1) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ รหััส 10
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ รหััส 10 รัั บ ผิิ ด ชอบการเปิิ ด สอนชุุ ด วิิ ช าในหมวดวิิ ช าศึึ ก ษาทั่่� ว ไปให้้ แ ก่่ นัั ก ศึึ ก ษา
ในทุุกสาขาวิิชา ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้บััณฑิิตทุุกคนของมหาวิิทยาลััยเป็็นผู้้�มีีความรู้้�พื้้�นฐานที่่�จำ�ำ เป็็นในการเข้้าใจสัังคมและ
การเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นอยู่่�ตลอดเวลา สามารถดำำ�รงอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อส่่วนรวม รวมทั้้�งมีีความตระหนัักในคุุณค่่าของวััฒนธรรม ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาจิิตใจและความเป็็นอยู่่� สาขาวิิชา
ศิิลปศาสตร์์เปิิดสอนระดัับปริิญญาตรีีและประกาศนีียบััตรในหลัักสููตรต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1.		หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ รหััส 10454 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
		 เน้้นการให้้ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับการจััดการสารสนเทศด้้วยการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศแก่่บุคุ ลากรสารสนเทศและ
ผู้้�สนใจทั่่�วไป เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิงานในองค์์การสารสนเทศประเภทต่่าง ๆ เช่่น ห้้องสมุุด ศููนย์์เอกสาร ศููนย์์สารสนเทศ
ศููนย์์ข้้อมููล หน่่วยทะเบีียนและสถิิติิ ตลอดจนหน่่วยงานและสำำ�นัักงานทุุกแห่่งที่่�ใช้้สารสนเทศประกอบการวิินิิจฉััยสั่่�งการ
ทั้้�งในภาครััฐและเอกชน เปิิดสอน 4 กลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
		 (1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1
		 (2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2
		 (3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3
		 (4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4
2.		หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ รหััส 10614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
		 (เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
		 เน้้นการให้้ความรู้้� ความสามารถ เพิ่่�มมาตรฐานวิิชาชีีพและทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในการใช้้ภาษาต่่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอัังกฤษ ซึ่่�งเป็็นภาษาสากลของโลก สามารถผลิิตบััณฑิิตให้้มีีความรู้้� ความเข้้าใจในเนื้้�อหาสาระ พััฒนาศัักยภาพ
ของบุุคคลให้้มีีทัักษะการใช้้ภาษาอัังกฤษ ตลอดจนส่่งเสริิมการศึึกษาค้้นคว้้า วิิจััยในด้้านการเรีียนการสอนภาษาอัังกฤษ
และเป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมจริิยธรรมในวิิชาชีีพการใช้้ภาษาอัังกฤษ
3.		หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา รหััส 10224 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
		 เน้้นการเผยแพร่่ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับสัังคมและวััฒนธรรมทุุกแง่่มุมุ ในลัักษณะสหวิิทยาการ ส่่งเสริิมและกระตุ้้�นให้้มีี
การค้้นคว้้าและวิิจััยด้้านไทยคดีีศึึกษา ตลอดจนผลิิตบุุคลากรที่่�มีีความสามารถในการวิิเคราะห์์และวิิจารณ์์สัังคมและ
วััฒนธรรมไทยอย่่างมีีเหตุุผล
4.		หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ รหััส 10111
		 เน้้นการให้้ความรู้้ค� วามเข้้าใจในการฟััง พููด อ่่าน และเขีียนภาษาอัังกฤษ เพื่่อ� เป็็นพื้้�นฐานในการศึึกษาหาความรู้้�
และการประกอบอาชีีพ แบ่่งเป็็น 10 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะ ดัังนี้้�
		 (1)		 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะครูู รหััส A
(6) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการท่่องเที่่�ยว รหััส 5
		 (2)		 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะกฎหมาย รหััส 1
(7) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะคอมพิิวเตอร์์ รหััส 6
		 (3)		 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะธุุรกิิจ รหััส 2
(8) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการสาธารณสุุข รหััส 7
		 (4)		 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการโรงแรม รหััส 3
(9) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะช่่าง รหััส 8
		 (5)		 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะงานสำำ�นัักงาน รหััส 4
(10) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการเกษตร รหััส 9
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5.		หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป รหััส 10511
		 เน้้นความรู้้�ด้า้ นมนุุษยศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีและภาษา ตามวััตถุุประสงค์์ของหมวด
วิิชาศึึกษาทั่่�วไปในหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีีซึ่่�งสามารถเทีียบโอนหน่่วยกิิตเข้้าสู่่�การศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาได้้
6.		หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ รหััส 10451 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
		 เน้้นให้้ผู้เ้� รีียนมีีความรู้้ค� วามสามารถในการจััดการสารสนเทศและปฏิิบัติั งิ านด้้านสารสนเทศในหน่่วยงานและ
องค์์การต่่าง ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสนองตอบต่่อความต้้องการของผู้้�เรีียนในยุุคสัังคมปััจจุุบััน
		 แบ่่งเป็็น 4 กลุ่่�มวิิชาดัังนี้้�
(1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1
(2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2
(3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3
(4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4
7. 	หลัักสููตรประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร รหััส 10713
8. 	หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร รหััส 10811
9.		หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย รหััส 10011
10.	หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย รหััส 10021
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่่�อให้้ความรู้้�ทางด้้านศิิลปศาสตร์์แก่่บุุคลากรที่่�ประสงค์์จะพััฒนาวิิชาชีีพของตนเองอย่่างกว้้างขวางยิ่่�งขึ้้�น
2. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตในแขนงวิิชาที่่�ให้้บริิการและอำำ�นวยประโยชน์์แก่่สัังคมในด้้านต่่าง ๆ
3. เพื่่�อให้้บริิการทางวิิชาการแก่่สาขาวิิชาต่่าง ๆ ของมหาวิิทยาลััย
4. เพื่่�อบููรณาการวิิชาการด้้านต่่าง ๆ และนำำ�มาประยุุกต์์ให้้เหมาะสมแก่่บุุคคลแต่่ละอาชีีพ
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในสาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ สามารถประกอบอาชีีพในองค์์การสารสนเทศประเภทต่่าง ๆ
เช่่น ห้้องสมุุด ศููนย์์เอกสาร ศููนย์์สารสนเทศ ศููนย์์ข้้อมููล และหน่่วยทะเบีียนและสถิิติิ เป็็นนัักวิิชาการด้้านศิิลปวััฒนธรรม
การประชาสััมพัันธ์์ สื่่�อสารมวลชน การวิิจััยทางไทยคดีีศึึกษา และสามารถนำำ�ความรู้้�และทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ
ไปประยุุกต์์ในอาชีีพครูู อาจารย์์ นัักวิิชาการ นัักกฎหมาย นัักธุุรกิิจ พนัักงานโรงแรม มััคคุุเทศก์์ เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงาน
ช่่าง นัักวิิชาการเกษตร และอาชีีพอื่น่� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง อีีกทั้้�งสามารถศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้น� ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
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ชื่่�อย่่อ
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์์)
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(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์

รหััส 10454

เปิิดสอน 4 กลุ่่�มวิิชา* ดัังนี้้�

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1
2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและ
แหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2
3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3
4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยว
และศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4

*ผู้้�สมััครต้้องกรอกชื่่�อและรหััสกลุ่่�มวิิชา
ที่่�ต้้องการศึึกษาลงในใบสมััครฯ (มสธ.1)
ข้้อ 19.3 และข้้อ 19.4 ให้้ครบถ้้วน
มิิฉะนั้้�นการสมััครของท่่านจะไม่่สมบููรณ์์

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้ที่� มี่� ีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�
	สัังคมอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุ
ไม่่น้้อยกว่่า 25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร
โดยกรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อม
หลัักฐานประกอบการสมััครเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณา
รัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญา หรืือปริิญญา
	ชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยนั้้�น ๆ รัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 20-32
สมััครภาคต้้น	 ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 61-66
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 71-76

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454)
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แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ รหััส 10454 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา
13	ชุุดวิิชา
2	ชุุดวิิชา
20	ชุุดวิิชา

(30 หน่่วยกิิต)
(78 หน่่วยกิิต)
( 12 หน่่วยกิิต)
(120 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 1 ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาภาษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
					
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 9 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13313 การบริิการและเผยแพร่่
13401 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
สารสนเทศ
สารสนเทศศาสตร์์(1)
13203 การวิิจััยและการปฏิิบััติิงาน
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ 13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
สารสนเทศอิิงหลัักฐาน
13315 การสงวนรัักษาสารสนเทศ		
วิิทยาการข้้อมููล
เชิิงประจัักษ์์		ดิิจิิทััล
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
		และนัั ก ศึึ ก ษาจะต้้ อ งเตรีี ย มความพร้้ อ มก่่ อ นเข้้ า รัั บ การอบรมเข้้ ม ด้้ ว ยการทบทวนเนื้้� อ หาชุุ ด วิิ ช าที่่� ไ ด้้ ศึึ ก ษามาตลอดหลัั ก สููตร
		รวมทั้้�งฝึึกฝนการใช้้คอมพิิวเตอร์์และอิินเทอร์์เน็็ต
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- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ	 11304 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11313 ภาษาอัังกฤษเพื่่�องาน
11302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการ		
เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงาน		
สารสนเทศ
	ท่่องเที่่�ยว	
11305 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
			ผู้้�ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียน 1 กลุ่่�มวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13311 การพััฒนาและการจััดการ
13312 การวิิเคราะห์์สารสนเทศ
13412 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์
ทรััพยากรสารสนเทศ				
มนุุษยศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13411 การจััดการสารสนเทศ
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
	ลัักษณะพิิเศษ
ในงานสารสนเทศ

2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13416 	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชน
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
ในงานสารสนเทศ		
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13311 การพััฒนาและการจััดการ
20303 	จิิตวิิทยาและวิิทยาการ
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการ
ทรััพยากรสารสนเทศ		
การเรีียนรู้้�		
เรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13321 การสื่่�อสารธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทััล
13421 การจััดการงานสำำ�นัักงาน
13423
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32210 องค์์การและการจััดการ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรมองค์์การ 32452
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์				
							

4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4

ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
กลยุุทธ์์การจััดการ
ทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ
แห่่งการเรีียนรู้้�

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ
				
ในงานสารสนเทศ		ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม
						ท่่องเที่่�ยว
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12310 วิิถีีไทย
12313	ท้้องถิ่่�นไทย

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
2	ชุุดวิิชา (12 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2.  สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
				
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
					
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13401 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ	
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
(1)
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ		
สารสนเทศศาสตร์์ 		
วิิทยาการข้้อมููล
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11313 ภาษาอัังกฤษเพื่่�องาน
13203 การวิิจััยและการปฏิิบััติิงาน
13313 การบริิการและเผยแพร่่
สารสนเทศ
สารสนเทศอิิงหลัักฐาน
สารสนเทศ
			
เชิิงประจัักษ์์
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
					
13315 การสงวนรัักษาสารสนเทศดิิจิิทััล
วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียน 1 กลุ่่�มวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13311 การพััฒนาและการจััดการ
13312 การวิิเคราะห์์สารสนเทศ
13412 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์
ทรััพยากรสารสนเทศ				
มนุุษยศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13411 การจััดการสารสนเทศ
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
	ลัักษณะพิิเศษ
ในงานสารสนเทศ

2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชน
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
ในงานสารสนเทศ		
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13311 การพััฒนาและการจััดการ
20303 	จิิตวิิทยาและวิิทยาการ
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการ
ทรััพยากรสารสนเทศ		
การเรีียนรู้้�		
เรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13321 การสื่่�อสารธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทััล
13421 การจััดการงานสำำ�นัักงาน
13423
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32210 องค์์การและการจััดการ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรมองค์์การ 32452
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์				
							

ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
กลยุุทธ์์การจััดการ
ทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ
แห่่งการเรีียนรู้้�

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
		และนัั ก ศึึ ก ษาจะต้้ อ งเตรีี ย มความพร้้ อ มก่่ อ นเข้้ า รัั บ การอบรมเข้้ ม ด้้ ว ยการทบทวนเนื้้� อ หาชุุ ด วิิ ช าที่่� ไ ด้้ ศึึ ก ษามาตลอดหลัั ก สููตร
		รวมทั้้�งฝึึกฝนการใช้้คอมพิิวเตอร์์และอิินเทอร์์เน็็ต

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

24 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ
				
ในงานสารสนเทศ		ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม
						ท่่องเที่่�ยว
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12310 วิิถีีไทย
12313	ท้้องถิ่่�นไทย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

3.  สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

25

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
					
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13401 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ	
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
(1)
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ		
สารสนเทศศาสตร์์ 		
วิิทยาการข้้อมููล
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11313 ภาษาอัังกฤษเพื่่�องาน
13203 การวิิจััยและการปฏิิบััติิงาน
13313 การบริิการและเผยแพร่่
สารสนเทศ
สารสนเทศอิิงหลัักฐาน
สารสนเทศ
			
เชิิงประจัักษ์์
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
					
13315 การสงวนรัักษาสารสนเทศดิิจิิทััล
วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียน 1 กลุ่่�มวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13311 การพััฒนาและการจััดการ
13312 การวิิเคราะห์์สารสนเทศ
13412 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์
ทรััพยากรสารสนเทศ				
มนุุษยศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13411 การจััดการสารสนเทศ
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
	ลัักษณะพิิเศษ
ในงานสารสนเทศ

2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13416 	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชน
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
ในงานสารสนเทศ		
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13311 การพััฒนาและการจััดการ
20303 	จิิตวิิทยาและวิิทยาการ
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการ
ทรััพยากรสารสนเทศ		
การเรีียนรู้้�		
เรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13321 การสื่่�อสารธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทััล

13421 การจััดการงานสำำ�นัักงาน

13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิ ชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
		และนัั ก ศึึ ก ษาจะต้้ อ งเตรีี ย มความพร้้ อ มก่่ อ นเข้้ า รัั บ การอบรมเข้้ ม ด้้ ว ยการทบทวนเนื้้� อ หาชุุ ด วิิ ช าที่่� ไ ด้้ ศึึ ก ษามาตลอดหลัั ก สููตร
		รวมทั้้�งฝึึกฝนการใช้้คอมพิิวเตอร์์และอิินเทอร์์เน็็ต

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

26 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32210 องค์์การและการจััดการ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรมองค์์การ 32452 กลยุุทธ์์การจััดการ
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์				
ทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ
						
แห่่งการเรีียนรู้้�

4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
				
ในงานสารสนเทศ		ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม
						ท่่องเที่่�ยว
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12310 วิิถีีไทย
12313	ท้้องถิ่่�นไทย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

4.  สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
				
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13401 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ	
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
(1)
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ		
สารสนเทศศาสตร์์ 		
วิิทยาการข้้อมููล
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11313 ภาษาอัังกฤษเพื่่�องาน
13203 การวิิจััยและการปฏิิบััติิงาน
13313 การบริิการและเผยแพร่่
สารสนเทศ
สารสนเทศอิิงหลัักฐาน
สารสนเทศ
			
เชิิงประจัักษ์์
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
					
13315 การสงวนรัักษาสารสนเทศดิิจิิทััล
วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียน 1 กลุ่่�มวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13311 การพััฒนาและการจััดการ
13312 การวิิเคราะห์์สารสนเทศ
13412 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์
ทรััพยากรสารสนเทศ				
มนุุษยศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13411 การจััดการสารสนเทศ
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
	ลัักษณะพิิเศษ
ในงานสารสนเทศ

2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13416 	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชน
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
ในงานสารสนเทศ		
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13311 การพััฒนาและการจััดการ
20303 	จิิตวิิทยาและวิิทยาการ
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการ
ทรััพยากรสารสนเทศ		
การเรีียนรู้้�		
เรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13321 การสื่่�อสารธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทััล
13421 การจััดการงานสำำ�นัักงาน
13423
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32210 องค์์การและการจััดการ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรมองค์์การ 32452
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์				
						

ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
กลยุุทธ์์การจััดการ
ทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ
แห่่งการเรีียนรู้้�

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้ องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึ กษาสุุ ดท้้ ายและเหลืื อไม่่ เกิิน 3 ชุุ ดวิิ ชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
		และนัั ก ศึึ ก ษาจะต้้ อ งเตรีี ย มความพร้้ อ มก่่ อ นเข้้ า รัั บ การอบรมเข้้ ม ด้้ ว ยการทบทวนเนื้้� อ หาชุุ ด วิิ ช าที่่� ไ ด้้ ศึึ ก ษามาตลอดหลัั ก สููตร
		รวมทั้้�งฝึึกฝนการใช้้คอมพิิวเตอร์์และอิินเทอร์์เน็็ต

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

28 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ
				
ในงานสารสนเทศ		ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม
						ท่่องเที่่�ยว
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12310 วิิถีีไทย
12313	ท้้องถิ่่�นไทย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร 
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10121 อารยธรรมมนุุษย์์

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13401 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ	
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
(1)
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ		
สารสนเทศศาสตร์์ 		
วิิทยาการข้้อมููล
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11313 ภาษาอัังกฤษเพื่่�องาน
13203 การวิิจััยและการปฏิิบััติิงาน
13313 การบริิการและเผยแพร่่
สารสนเทศ
สารสนเทศอิิงหลัักฐาน
สารสนเทศ
			
เชิิงประจัักษ์์
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
					
13315 การสงวนรัักษาสารสนเทศดิิจิิทััล
วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียน 1 กลุ่่�มวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13311 การพััฒนาและการจััดการ
13312 การวิิเคราะห์์สารสนเทศ
13412 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์
ทรััพยากรสารสนเทศ				
มนุุษยศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13411 การจััดการสารสนเทศ
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
	ลัักษณะพิิเศษ
ในงานสารสนเทศ

2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13416 	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชน
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
ในงานสารสนเทศ		
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13311 การพััฒนาและการจััดการ
20303 	จิิตวิิทยาและวิิทยาการ
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการ
ทรััพยากรสารสนเทศ		
การเรีียนรู้้�		
เรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13321 การสื่่�อสารธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทััล
13421 การจััดการงานสำำ�นัักงาน
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32210 องค์์การและการจััดการ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรมองค์์การ 32452 กลยุุทธ์์การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์				
และองค์์การแห่่งการเรีียนรู้้�

4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ
				
ในงานสารสนเทศ		ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม
						ท่่องเที่่�ยว
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12310 วิิถีีไทย
12313	ท้้องถิ่่�นไทย
หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิ ชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
		และนัั ก ศึึ ก ษาจะต้้ อ งเตรีี ย มความพร้้ อ มก่่ อ นเข้้ า รัั บ การอบรมเข้้ ม ด้้ ว ยการทบทวนเนื้้� อ หาชุุ ด วิิ ช าที่่� ไ ด้้ ศึึ ก ษามาตลอดหลัั ก สููตร
		รวมทั้้�งฝึึกฝนการใช้้คอมพิิวเตอร์์และอิินเทอร์์เน็็ต

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

30 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

6.  สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า 
โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13401 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ	
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
(1)
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ		
สารสนเทศศาสตร์์ 		
วิิทยาการข้้อมููล

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
		และนัั ก ศึึ ก ษาจะต้้ อ งเตรีี ย มความพร้้ อ มก่่ อ นเข้้ า รัั บ การอบรมเข้้ ม ด้้ ว ยการทบทวนเนื้้� อ หาชุุ ด วิิ ช าที่่� ไ ด้้ ศึึ ก ษามาตลอดหลัั ก สููตร
		รวมทั้้�งฝึึกฝนการใช้้คอมพิิวเตอร์์และอิินเทอร์์เน็็ต
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- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11313 ภาษาอัังกฤษเพื่่�องาน
13203 การวิิจััยและการปฏิิบััติิงาน
13313 การบริิการและเผยแพร่่
สารสนเทศ
สารสนเทศอิิงหลัักฐาน
สารสนเทศ
			
เชิิงประจัักษ์์
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
					
13315 การสงวนรัักษาสารสนเทศดิิจิิทััล
วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียน 1 กลุ่่�มวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13311 การพััฒนาและการจััดการ
13312 การวิิเคราะห์์สารสนเทศ
13412 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์
ทรััพยากรสารสนเทศ				
มนุุษยศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13411 การจััดการสารสนเทศ
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
	ลัักษณะพิิเศษ
ในงานสารสนเทศ

2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13416 	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชน
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
ในงานสารสนเทศ		
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13311 การพััฒนาและการจััดการ
20303 	จิิตวิิทยาและวิิทยาการ
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการ
ทรััพยากรสารสนเทศ		
การเรีียนรู้้�		
เรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13321 การสื่่�อสารธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทััล
13421 การจััดการงานสำำ�นัักงาน
13423
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32210 องค์์การและการจััดการ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรมองค์์การ 32452
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์				
						

4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4

ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
กลยุุทธ์์การจััดการ
ทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ
แห่่งการเรีียนรู้้�

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ
				
ในงานสารสนเทศ		ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม
						ท่่องเที่่�ยว
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12310 วิิถีีไทย
12313	ท้้องถิ่่�นไทย

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั รหรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ รหััส 10614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อปริิญญา
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (ภาษาอัังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)

ชื่่�อย่่อ
ศศ.บ. (ภาษาอัังกฤษ)
B.A. (English)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ
รหััส 10614

ผู้้�สมััครเข้้าศึึกษาแขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ
ทุุกคนต้้องกรอก email address ของ
ตนเองลงในใบสมััครฯ (มสธ.1) ข้้อ 16.1
ด้้วยตััวบรรจงและชััดเจน เพื่่�อใช้้ติิดต่่อใน
การเรีียนด้้วยระบบ e-Learning

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้ที่� มี่� ีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�
	สัังคมอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุ
ไม่่น้้อยกว่่า 25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร
โดยกรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อม
หลัักฐานประกอบการสมััครเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณา
รัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้น� ใดชั้้น� หนึ่่�ง
หรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ผู้้มี� ีคุุณสมบััติวุิ ฒิ
ุ กิ ารศึึกษาดัังกล่่าวข้้างต้้น จำำ�เป็็นต้้องมีีความรู้้�
ความสามารถ และประสบการณ์์ในการใช้้และเข้้าถึึงคอมพิิวเตอร์์
และอิินเทอร์์เน็็ตได้้โดยสะดวก เนื่่�องจากเป็็นหลัักสููตรที่่�มีี
ระบบ การเรีียนการสอนผ่่านเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ และ
	สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นหลัักและนัักศึึกษาต้้องส่่งงาน
	ตามเวลาที่่�กำำ�หนดเป็็นประจำำ� และต้้องมีีความรู้้�ภาษาไทย
	อ่่านออกเขีียนได้้เป็็นอย่่างดีี เนื่่�องจาก
1. 	ต้้องศึึกษาชุุดวิิชาด้้านการแปล ซึ่ง่� มีีกิจิ กรรมการแปลข้้อความ
		 เป็็นภาษาไทยอย่่างถููกต้้อง สละสลวย
2. 	สื่่�อในการเรีียนการสอน (medium of instruction)
		มีีทั้้�งภาษาอัังกฤษและภาษาไทย
นอกจากนี้้�นัักศึึกษายัังต้้องสามารถเข้้าร่่วมฝึึกปฏิิบััติิกิิจกรรม
การใช้้ภาษาอัังกฤษ ในการอบรมประสบการณ์์วิิชาชีีพในภาคการ
ศึึกษาสุุดท้้ายก่่อนจบการศึึกษา
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 34-37
ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 66

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ (10614)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ (10614) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

34 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ รหััส 10614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
23	ชุุดวิิชา (138 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
							
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์		
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ			 17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 4 ชุุดวิิชา
10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษ
14212 ไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ
14214 การเขีียนภาษาอัังกฤษ 1(1)
							
เพื่่�อการสื่่�อสาร(1)		
14217 การอ่่านร้้อยแก้้วภาษาอัังกฤษ(1)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีกี ารฝึึกปฏิิบัติั ทิ างด้้านภาษาและเก็็บคะแนนทางระบบออนไลน์์ นัักศึึกษาต้้องรัับผิิดชอบในการเข้้าลงทะเบีียนเรีียนออนไลน์์
		ก่่อนเปิิดภาคการศึึกษาทางเว็็บไซต์์ http://d4lp.stou.ac.th หรืือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning และไม่่อนุุญาตให้้
		ลงทะเบีียนเพิ่่�มชุุดวิิชา
		ทั้้�งนี้้�ให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเข้้าระบบทัันทีีในวัันเปิิดภาคการศึึกษา โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องรอให้้ได้้รัับวััสดุุการศึึกษาก่่อน
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วิิชาเฉพาะด้้าน 13 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 10 ชุุดวิิชา
14215 ภาษาศาสตร์์ภาษาอัังกฤษ
14319	ทัักษะการแปลภาษาอัังกฤษ(1)(2) 14422 การนำำ�เสนองานเป็็นภาษาอัังกฤษ
					 เบื้้�องต้้น(1)
14320 การออกเสีียงภาษาอัังกฤษ(1)		
อย่่างมีีประสิิทธิิผล(1)
14216 การสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรม(1) 14321	วรรณคดีีเบื้้�องต้้น(1)
14423 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
(1)
(1)
14318 หลัักการแปล
14421 การเขีียนภาษาอัังกฤษ 2 		
ภาษาอัังกฤษ(1)(3)
									
14424 	วรรณคดีีโลก(1)
- และเลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ 11305 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11308 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการเกษตร
11302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว 		ผู้้�ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
11311 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับครููสอนภาษา
11303 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11306 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11312 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับงานอาชีีพ
					พนัักงานโรงแรม 		บุุคลากรสาธารณสุุข		
ในประชาคมอาเซีียน(1)
11304 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11307 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับช่่าง
		
เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงาน
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีกี ารฝึึกปฏิิบัติั ทิ างด้้านภาษาและเก็็บคะแนนทางระบบออนไลน์์ นัักศึึกษาต้้องรัับผิิดชอบในการเข้้าลงทะเบีียนเรีียนออนไลน์์
		ก่่อนเปิิดภาคการศึึกษาทางเว็็บไซต์์ http://d4lp.stou.ac.th หรืือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning และไม่่อนุุญาตให้้
		ลงทะเบีียนเรีียนเพิ่่�มชุุดวิิชา
		ทั้้�งนี้้�ให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเข้้าระบบทัันทีีในวัันเปิิดภาคการศึึกษา โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องรอให้้ได้้รัับวััสดุุการศึึกษาก่่อน
(2)
	นัักศึึกษาต้้องเรีียนชุุดวิิชา 14318 หลัักการแปล ก่่อนจึึงสามารถลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 14319 ทัักษะการแปลภาษาอัังกฤษ ได้้
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ (10614)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ (10614) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

36 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*			
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ			
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี			
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า			

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
19	ชุุดวิิชา (114 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*			 1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ			 17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 4 ชุุดวิิชา
10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษ
14212 ไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ
14214 การเขีียนภาษาอัังกฤษ 1(1)
								
เพื่่�อการสื่่�อสาร(1)		14217 การอ่่านร้้อยแก้้วภาษาอัังกฤษ(1)
วิิชาเฉพาะด้้าน 13 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 10 ชุุดวิิชา
14215 ภาษาศาสตร์์ภาษาอัังกฤษ
14319	ทัักษะการแปลภาษาอัังกฤษ(1)(2) 14422 การนำำ�เสนองานเป็็นภาษาอัังกฤษ
						 เบื้้�องต้้น(1)
14320 การออกเสีียงภาษาอัังกฤษ(1)				 อย่่างมีีประสิิทธิิผล(1)
14216 การสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรม(1) 14321 	วรรณคดีีเบื้้�องต้้น(1)
14423 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
(1)
(1)
14318 หลัักการแปล
14421 การเขีียนภาษาอัังกฤษ 2 				 ภาษาอัังกฤษ(1)(3)
											
14424 	วรรณคดีีโลก(1)
- และเลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ 11305 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11308 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการเกษตร
11302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว 		ผู้้�ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
11311 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับครููสอนภาษา
11303 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11306 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11312 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับงานอาชีีพ
						พนัักงานโรงแรม 		บุุคลากรสาธารณสุุข				 ในประชาคมอาเซีียน(1)
11304 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11307 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับช่่าง
						 เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงาน

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีกี ารฝึึกปฏิิบัติั ทิ างด้้านภาษาและเก็็บคะแนนทางระบบออนไลน์์ นัักศึึกษาต้้องรัับผิิดชอบในการเข้้าลงทะเบีียนเรีียนออนไลน์์
		ก่่อนเปิิดภาคการศึึกษาทางเว็็บไซต์์ http://d4lp.stou.ac.th หรืือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning และไม่่อนุุญาตให้้
		ลงทะเบีียนเรีียนเพิ่่�มชุุดวิิชา
		ทั้้�งนี้้�ให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเข้้าระบบทัันทีีในวัันเปิิดภาคการศึึกษา โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องรอให้้ได้้รัับวััสดุุการศึึกษาก่่อน
(2)
	นัักศึึกษาต้้องเรีียนชุุดวิิชา 14318 หลัักการแปล ก่่อนจึึงสามารถลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 14319 ทัักษะการแปลภาษาอัังกฤษ ได้้
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ (10614)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา (10224) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

38 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา รหััส 10224 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อปริิญญา
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (ไทยคดีีศึึกษา)
Bachelor of Arts (Thai Studies)

ชื่่�อย่่อ
ศศ.บ. (ไทยคดีีศึึกษา)
B.A. (Thai Studies)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา
รหััส 10224

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้ที่� มี่� ีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�
	สัังคมอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุ
ไม่่น้้อยกว่่า 25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร
โดยกรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อม
หลัักฐานประกอบการสมััครเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณา
รัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
เทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืือ
5. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืือ
6.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือ
เทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััย
	นั้้�น ๆ รัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 39-44
สมััครภาคต้้น	 ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 67-68
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 76-77

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา รหััส 10224 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
21	ชุุดวิิชา

(30 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 2 ชุุดวิิชา
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 3 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาภาษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
10202 การอ่่านภาษาไทย
11111	สัังคมและวััฒนธรรมไทย
วิิชาเฉพาะด้้าน 12 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12312 ประวััติิศาสตร์์การเมืืองและ
12407 แนวคิิดไทย
12306	วรรณคดีีไทย		
เศรษฐกิิจไทย
12409 ประสบการณ์์ไทยคดีีศึึกษา(1)
12310 วิิถีีไทย
12313	ท้้องถิ่่�นไทย
12410	ลัักษณะภาษาไทย
12311 โลกทััศน์์ไทย
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว	
12411 ภาษาถิ่่�นและวรรณกรรม
						ท้้องถิ่่�นไทย
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา (10224)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา (10224) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

40 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12303	สัังคมไทย
12406 ไทยกัับการปรัับประเทศให้้ทัันสมััย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
2.1 ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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2.2 ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 1 ชุุดวิิชา
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
วิิชาเฉพาะด้้าน 9 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12312 ประวััติิศาสตร์์การเมืือง
12409 ประสบการณ์์ไทยคดีีศึึกษา(1)
12306	วรรณคดีีไทย		
และเศรษฐกิิจไทย
12411 ภาษาถิ่่�นและวรรณกรรม
12310 วิิถีีไทย
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว		ท้้องถิ่่�นไทย
12311 โลกทััศน์์ไทย
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12407 แนวคิิดไทย
12410	ลัักษณะภาษาไทย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ

(1)

เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา (10224)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา (10224) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

42 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

3. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
3.1 ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
3.2 ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 1 ชุุดวิิชา
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
วิิชาเฉพาะด้้าน 9 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12312 ประวััติิศาสตร์์การเมืือง
12409 ประสบการณ์์ไทยคดีีศึึกษา(1)
12306	วรรณคดีีไทย		
และเศรษฐกิิจไทย
12411 ภาษาถิ่่�นและวรรณกรรม
12310 วิิถีีไทย
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว		ท้้องถิ่่�นไทย
12311 โลกทััศน์์ไทย
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12407 แนวคิิดไทย
12410	ลัักษณะภาษาไทย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

4. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 1 ชุุดวิิชา
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
วิิชาเฉพาะด้้าน 9 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12312 ประวััติิศาสตร์์การเมืือง
12409 ประสบการณ์์ไทยคดีีศึึกษา(1)
12306	วรรณคดีีไทย		
และเศรษฐกิิจไทย
12411 ภาษาถิ่่�นและวรรณกรรม
12310 วิิถีีไทย
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว		ท้้องถิ่่�นไทย
12311 โลกทััศน์์ไทย
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12407 แนวคิิดไทย
12410	ลัักษณะภาษาไทย

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา (10224)
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แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา (10224) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ รหััส 10111 เปิิดสอน 10 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะ ดัังนี้้�
1)
2)
3)
4)
5)

กลุ่่�มวิิชาเฉพาะครูู รหััส A
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะกฎหมาย รหััส 1
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะธุุรกิิจ รหััส 2
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการโรงแรม รหััส 3
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะงานสำำ�นัักงาน รหััส 4

6)
7)
8)
9)
10)

กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการท่่องเที่่�ยว รหััส 5
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะคอมพิิวเตอร์์ รหััส 6
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการสาธารณสุุข รหััส 7
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะช่่าง รหััส 8
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการเกษตร รหััส 9

ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
1) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (ครูู)
		 Certificate in English for Specific Careers (Teaching)
2) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (กฎหมาย)
		 Certificate in English for Specific Careers (Law)
3) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (ธุุรกิิจ)
		 Certificate in English for Specific Careers (Business)
4) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (การโรงแรม)
		 Certificate in English for Specific Careers (Hotel Work)
5) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (งานสำำ�นัักงาน)
		 Certificate in English for Specific Careers (Office Work)
6) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (การท่่องเที่่�ยว)
		 Certificate in English for Specific Careers (Tourism)
7) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (คอมพิิวเตอร์์)
		 Certificate in English for Specific Careers (Computer)
8) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (การสาธารณสุุข)
		 Certificate in English for Specific Careers (Public Health)
9) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (ช่่าง)
		 Certificate in English for Specific Careers (Technicians)
10) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (การเกษตร)
		 Certificate in English for Specific Careers (Agriculture)

ชื่่�อย่่อ
ป.ออ. (ครูู)
Cert. in ESC (Teaching)
ป.ออ. (กฎหมาย)
Cert. in ESC (Law)
ป.ออ. (ธุุรกิิจ)
Cert. in ESC (Business)
ป.ออ. (การโรงแรม)
Cert. in ESC (Hotel Work)
ป.ออ. (งานสำำ�นัักงาน)
Cert. in ESC (Office Work)
ป.ออ. (การท่่องเที่่�ยว)
Cert. in ESC (Tourism)
ป.ออ. (คอมพิิวเตอร์์)
Cert. in ESC (Computer)
ป.ออ. (การสาธารณสุุข)
Cert. in ESC (Public Health)
ป.ออ. (ช่่าง)
Cert. in ESC (Technicians)
ป.ออ. (การเกษตร)
Cert. in ESC (Agriculture)

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (10111)
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ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (10111) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)
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(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ
รหััส 10111
เปิิดสอน 10 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะ* ดัังนี้้�
1) ครูู รหััส A
2) กฎหมาย รหััส 1
3)	ธุุรกิิจ รหััส 2
4) การโรงแรม รหััส 3
5) งานสำำ�นัักงาน รหััส 4
6) การท่่องเที่่�ยว รหััส 5
7) คอมพิิวเตอร์์ รหััส 6
8) การสาธารณสุุข รหััส 7
9)	ช่่าง รหััส 8
10) การเกษตร รหััส 9
*ผู้้�สมััครต้้องกรอกชื่่�อและรหััสกลุ่่�มวิิชาเฉพาะ
ที่่�ต้้องการศึึกษาลงในใบสมััครฯ (มสธ.1)
ข้้อ 19.3 และข้้อ 19.4 ให้้ครบถ้้วน
มิิฉะนั้้�นการสมััครของท่่านจะไม่่สมบููรณ์์

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใด
	ชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััย
	รัับรอง

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 47
สมััครภาคต้้น	 ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 68
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 79
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ รหััส 10111
เปิิดสอน 10 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะ
1) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะครูู รหััส A
2) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะกฎหมาย รหััส 1
3) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะธุุรกิิจ รหััส 2
4) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการโรงแรม รหััส 3
5) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะงานสำำ�นัักงาน รหััส 4
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

6)
7)
8)
9)
10)

กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการท่่องเที่่�ยว รหััส 5
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะคอมพิิวเตอร์์ รหััส 6
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการสาธารณสุุข รหััส 7
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะช่่าง รหััส 8
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการเกษตร รหััส 9

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษ
10172 การอ่่านภาษาอัังกฤษ
10173 การเขีียนภาษาอัังกฤษ
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา แยกตามกลุ่่�มวิิชาเฉพาะ ดัังนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะครูู รหััส A ให้้ศึึกษา
6) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการท่่องเที่่�ยว รหััส 5 ให้้ศึึกษา
		 11311 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับครููสอนภาษา		 11302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
2) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะกฎหมาย รหััส 1 ให้้ศึึกษา
7) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะคอมพิิวเตอร์์ รหััส 6 ให้้ศึึกษา
		 41401 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักกฎหมาย		 11305 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับผู้้�ใช้้คอมพิิวเตอร์์
3) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะธุุรกิิจ รหััส 2 ให้้ศึึกษา
8) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการสาธารณสุุข รหััส 7 ให้้ศึึกษา
		 11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ		 11306 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับบุุคลากรสาธารณสุุข
4) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการโรงแรม รหััส 3 ให้้ศึึกษา
9) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะช่่าง รหััส 8 ให้้ศึึกษา
		 11303 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับพนัักงานโรงแรม		 11307 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับช่่าง
5) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะงานสำำ�นัักงาน รหััส 4 ให้้ศึึกษา
10) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการเกษตร รหััส 9 ให้้ศึึกษา
		 11304 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงาน		 11308 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการเกษตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
-		 ชุุดวิิชาภาษาอัังกฤษทุุกชุุดวิิชาในหลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ เป็็นชุุดวิิชาในระดัับปริิญญาตรีี ซึ่่�งนัักศึึกษา
			ระดัับปริิญญาตรีีสามารถลงทะเบีียนเรีียนได้้

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (10111)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป (10511) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

48 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป รหััส 10511
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
Certificate in General Education

ชื่่�อย่่อ
ป. วิิชาศึึกษาทั่่�วไป
Cert. in General Education

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
รหััส 10511

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
หรืือ
5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญา หรืือ
ปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 49
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 68
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 78

49

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป รหััส 10511*
โครงสร้้างหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
- บัังคัับ 1 ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10141
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร		
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10152
10131 สัังคมมนุุษย์์
10161

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ไทยกัับสัังคมโลก		
ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร

10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

หมายเหตุุ * หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป (10511)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ (10451) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

50 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ รหััส 10451 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ
Certificate in Information Work

ชื่่�อย่่อ

ป.ส.
Cert. in Inf. Wk.

(เปิิดรัับนัักศึึกษา ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ
รหััส 10451
เปิิดสอน 4 กลุ่่�มวิิชา* ดัังนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1
2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและ
		 แหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2
3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3
4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและ
		ศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4

*ผู้้�สมััครต้้องกรอกชื่่�อและรหััสกลุ่่�มวิิชา
ที่่�ต้้องการศึึกษาลงในใบสมััครฯ (มสธ.1)
ข้้อ 19.3 และข้้อ 19.4 ให้้ครบถ้้วน
มิิฉะนั้้�นการสมััครของท่่านจะไม่่สมบููรณ์์

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
หรืือ
5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญา หรืือ
ปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 51-52
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 69
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 80-81

51

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ รหััส 10451 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
โครงสร้้างหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
13313 การบริิการและเผยแพร่่			
และวิิทยาการข้้อมููล		
สารสนเทศ
				
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13202 การสื่่�อสารในงาน
13314 การจััดการองค์์การ
13412 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์
สารสนเทศ		
สารสนเทศ		
มนุุษยศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์
13311 การพััฒนาและการจััดการ
13315 การสงวนรัักษา
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
สารสนเทศดิิจิิทััล		
ในงานสารสนเทศ
ทรััพยากรสารสนเทศ		
13312 การวิิเคราะห์์สารสนเทศ
13411 การจััดการสารสนเทศ
					
	ลัักษณะพิิเศษ
2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
				
และวิิทยาการข้้อมููล
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13311 การพััฒนาและการจััดการ
13315 การสงวนรัักษา
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชน
ทรััพยากรสารสนเทศ		
สารสนเทศดิิจิิทััล		
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
13313 การบริิการและเผยแพร่่
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อ
สารสนเทศ		
ในงานสารสนเทศ		
การเรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�
13314 การจััดการองค์์การ
20303	จิิตวิิทยาและวิิทยาการ		
ตลอดชีีวิิต
สารสนเทศ		
การเรีียนรู้้�
3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
13421 การจััดการงานสำำ�นัักงาน			
				
และวิิทยาการข้้อมููล		
			

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ (10451)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ (10451) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

52 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
13321 การสื่่�อสารธุุรกิิจใน
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรมองค์์การ
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
	ยุุคดิิจิิทััล
32452 กลยุุทธ์์การจััดการ
13315 การสงวนรัักษาสารสนเทศ
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน		
ทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ
		ดิิจิิทััล
32210 องค์์การและการจััดการ
แห่่งการเรีียนรู้้�
				
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว	
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
						
และวิิทยาการข้้อมููล
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
12310 วิิถีีไทย
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
ในงานสารสนเทศ
12313	ท้้องถิ่่�นไทย
13315 การสงวนรัักษาสารสนเทศ
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับ
				ดิิจิิทััล		
การท่่องเที่่�ยวและ
						อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร รหััส 10713
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
Certificate in Chinese for Communication

ชื่่�อย่่อ
ป.จส.
Cert. in CC

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
ประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
รหััส 10713

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
หรืือประกาศนีี ย บัั ต รวิิ ช าชีี พ (ปวช.) หรืือเทีี ย บเท่่ า ตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือ
เทีียบเท่่าหรืือสููงกว่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััย
	รัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 54
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 70
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 82

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) ประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร (10713)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร (10713) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

54 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร รหััส 10713
โครงสร้้างหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร*
11006 ภาษาจีีนเพื่่�อการพาณิิชย์์

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
11007 ภาษาจีีนเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว	
11009 ภาษาและวััฒนธรรมจีีน
11008 ภาษาจีีนเพื่่�ออุุตสาหกรรมการบริิการ

หมายเหตุุ * เป็็นชุุดวิิชาจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร รหััส 10811
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร
Certificate in Khmer Language

ชื่่�อย่่อ

ป.ข.
Cert. in Khmer Lang.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร
รหััส 10811

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
หรืือประกาศนีี ย บัั ต รวิิ ช าชีี พ (ปวช.) หรืือเทีี ย บเท่่ า ตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือ
เทีียบเท่่าหรืือสููงกว่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััย
	รัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 56
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 70
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 82

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร (10811)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร (10811) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

56 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร รหััส 10811
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
4 	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
5 	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1 ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
4 	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 1 ชุุดวิิชา
11010 พื้้�นฐานสัังคมและวััฒนธรรมเขมร
วิิชาเฉพาะด้้าน 3 ชุุดวิิชา
11011 การอ่่านและการเขีียนภาษาเขมร 11012 ภาษาเขมรเชิิงธุุรกิิจ 11013 ภาษาเขมรเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

57

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย รหััส 10011
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
Certificate in Thai

ชื่่�อย่่อ
ป. วิิชาภาษาไทย
Cert. in Thai

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
รหััส 10011

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
หรืือประกาศนีี ย บัั ต รวิิ ช าชีี พ (ปวช.) หรืือเทีี ย บเท่่ า ตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญา หรืือ
ปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันการศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 58
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 70
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 82

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย (10011)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย (10011) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

58 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย รหััส 10011
โครงสร้้างหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
			 5 		ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
	รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 				 5 	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร*
10202 การอ่่านภาษาไทย

5 	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
12306	วรรณคดีีไทย
12411 ภาษาถิ่่�นและวรรณกรรม
12410 	ลัักษณะภาษาไทย		ท้้องถิ่่�นไทย

หมายเหตุุ * เป็็นชุุดวิิชาจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย รหััส 10021
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย
Certificate in Thai Social and Cultural
Studies

ชื่่�อย่่อ
ป. วิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย
Cert. in Thai Social and Cultural
Studies

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
ประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย
รหััส 10021

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
หรืือประกาศนีี ย บัั ต รวิิ ช าชีี พ (ปวช.) หรืือเทีี ย บเท่่ า ตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญา หรืือ
ปริิ ญ ญาตรีี ห รืือเทีี ย บเท่่ า จากสถาบัั น การศึึ ก ษาที่่� ส ภา
มหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 60
สมััครภาคต้้น	 ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 70
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 82

าภาษาไทย
งคมและวัั(10011)
ฒนธรรมไทย (10021)
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) ประกาศนีียบััตรวิิชาสัั

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย (10021) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

60 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย รหััส 10021
โครงสร้้างหลัักสููตร

5 		ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5 ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

หมวดวิิชาเฉพาะ
	รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า
(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
10152 ไทยกัับสัังคมโลก*
11111 สัังคมและวััฒนธรรมไทย

5 	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
12310 วิิถีีไทย						 12406 ไทยกัับการปรัับประเทศ
12311 โลกทััศน์์ไทย						
ให้้ทัันสมััย

หมายเหตุุ * เป็็นชุุดวิิชาจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ รหััส 10

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ รหััส 10454 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
1,500 บาท
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
และเลืือกอีีก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131 สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10162		 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
1,100 บาท
10163		 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
1,100 บาท
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
10162		 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10163		 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคต้้
น
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

62 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
นัักศึึกษาใหม่่
4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
ชุุดวิิชา

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
1,000 บาท
13412		 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์
					 มนุุษยศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
10131 สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
1,100 บาท
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
1,100 บาท
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
10162		 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10163		 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
ชุุดวิิชา

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
5)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10131	สัังคมมนุุษย์์
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
(1)
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิิชาเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชาหรืือ
		รายวิิชาที่่�ไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีีจากเว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตร
		ปริิญญาตรีี→ สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
	ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่่ล� งทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีีวัันและคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
		ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคต้้
น
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี
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ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

64 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
และเลืือกอีีก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162		 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163		 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

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

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
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3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา (1)

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

4) กลุมว
่ ิชางานสารสนเทศการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม รหัส 4
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
และเลืือกอีีก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121		 อารยธรรมมนุุษย์์
10131		สัังคมมนุุษย์์
13201		 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิิชาเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชาหรืือ
		รายวิิชาที่่�ไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีีจากเว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตร
		ปริิญญาตรีี→ สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
	ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่่ล� งทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีีวัันและคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
		ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคต้้
น
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

66 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

4) กลุมว
่ ิชางานสารสนเทศการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม รหัส 4 (ต่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
นัักศึึกษาใหม่่
4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
ชุุดวิิชา

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
13201		 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
13201		 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
32335 ความรู้้เ� บื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวและ
อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ รหััส 10614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10103 ทัักษะชีีวิิต
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10164 สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษ
14212 ไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
14215 ภาษาศาสตร์์ภาษาอัังกฤษเบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

67

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต

แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา รหััส 10224 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10151		 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
11111		 สัังคมและวััฒนธรรมไทย
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10111		 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10161		 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10162		 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
10163		 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10151 ไทยศึึกษา
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162		 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163		 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

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

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10151 ไทยศึึกษา
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162		 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163		 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

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

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10151 ไทยศึึกษา
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
12306	วรรณคดีีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคต้้
ภาคต้้นน
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น
ภาคต้้น สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

68 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา รหััส 10224 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
นัักศึึกษาใหม่่
5)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
12306	วรรณคดีีไทย
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
ชุุดวิิชา

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
12306	วรรณคดีีไทย
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป รหััส 10511
ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
10164 	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย

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

เสาร์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
อาทิิตย์์

28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า
29 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566	บ่่าย
28 ม.ค. 2566	บ่่าย
29 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า
29 ม.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร

ประกาศนีียบััตรภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ รหััส 10111 ทุุกกลุ่่�มวิิชาเฉพาะ
ชุุดวิิชา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10172 การอ่่านภาษาอัังกฤษ

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
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หลัักสููตรประกาศนีียบััตร

ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ รหััส 10451 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
1) กลุมว
่ ิชางานห้องสมุด รหัส 1
ชุุดวิิชา
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและวิิทยาการข้้อมููล
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13312 การวิิเคราะห์์สารสนเทศ
13411 การจััดการสารสนเทศลัักษณะพิิเศษ
13412 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์ มนุุษยศาสตร์์
และวิิทยาศาสตร์์

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

2) กลุ่มวิชางานศูนย์สื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ รหัส 2
ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
20303	จิิตวิิทยาและการวิิทยาการการเรีียนรู้้�
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชนเพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

3) กลุมว
่ ิชางานสำ�นักงาน รหัส 3
ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13421 การจััดการงานสำำ�นัักงาน
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32210 องค์์การและการจััดการและการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรมองค์์การ

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566	บ่่าย

4) กลุมว
่ ิชางานสารสนเทศการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม รหัส 4
ชุุดวิิชา
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและวิิทยาการข้้อมููล
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12313	ท้้องถิ่่�นไทย
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคต้้
น
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

70 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร รหััส 10713
ชุุดวิิชา
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
11006 ภาษาจีีนเพื่่�อการพาณิิชย์์
11008 ภาษาจีีนเพื่่อ� อุุตสาหกรรมการบริิการ

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,500 บาท
1,400 บาท
1,400 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร รหััส 10811
ชุุดวิิชา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
11010 	พื้้�นฐานสัังคมและวััฒนธรรมเขมร

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย รหััส 10011
ชุุดวิิชา
12306 	วรรณคดีีไทย
12410 	ลัักษณะภาษาไทย
12411 ภาษาถิ่่�นและวรรณกรรมท้้องถิ่่�นไทย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย รหััส 10021
ชุุดวิิชา
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
11111 	สัังคมและวััฒนธรรมไทย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
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สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ รหััส 10

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ รหััส 10454 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
ชุุดวิิชา

10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

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

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
1,100 บาท
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 	บ่่าย

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคปลาย
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

72 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
นัักศึึกษาใหม่่
4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
10131	สัังคมมนุุษย์์
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
1,100 บาท
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11313 ภาษาอัังกฤษเพื่่�องานสารสนเทศ
1,000 บาท
1,100 บาท
13313 การบริิการและเผยแพร่่สารสนเทศ
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

2) กลุมว
่ ิชางานศูนย์สื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ รหัส 2
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103 	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164 	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
และเลืือกอีีก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

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

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
		
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

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

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
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2) กลุมว
่ ิชางานศูนย์สื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ รหัส 2 (ต่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
2) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
ชุุดวิิชา

10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

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

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
		
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

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

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
		
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

5) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคปลาย
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

74 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

3) กลุ่มวิชางานสำ�นักงาน รหัส 3
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103 ทัักษะชีีวิิต
เสาร์์
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
อาทิิตย์์
1,100 บาท
10164 สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
อาทิิตย์์
1,100 บาท
และเลืือกอีีก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
เสาร์์
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
15 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
	บ่่าย

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

4) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
5) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
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3) กลุมว
่ ิชางานสำ�นักงาน รหัส 3 (ต่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

4) กลุมว
่ ิชางานสารสนเทศการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม รหัส 4
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103 ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164 สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
และเลืือกอีีก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก

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

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
		
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

2	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

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

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
		
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

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

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
		
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคปลาย
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

76 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

4) กลุมว
่ ิชางานสารสนเทศการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม รหัส 4 (ต่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

ชุุดวิิชา

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

4) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
12402 	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

5) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10131	สัังคมมนุุษย์์
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

6) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
12402 	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์
เลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103 ทัักษะชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
1,100 บาท
อาทิิตย์์
และเลืือกอีีก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
1,100 บาท
อาทิิตย์์

15 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566 เช้้า

77

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ต่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
1,100 บาท
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,000 บาท
12310 วิิถีีไทย

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

3) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
12310 วิิถีีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
12310 วิิถีีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
12310 วิิถีีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา(1)

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

		

หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิิชาเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชาหรืือ
		รายวิิชาที่่�ไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีีจากเว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตร
		ปริิญญาตรีี→ สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
	ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่่ล� งทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีีวัันและคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
		ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคปลาย
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

78 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป รหััส 10511
ชุุดวิิชา
เลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

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

		
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

79

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ รหััส 10111
ชุุดวิิชา
10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษ
10173 การเขีียนภาษาอัังกฤษ
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะที่่�ศึึกษา
1) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะครูู รหััส A
11311 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับครููสอนภาษา
2) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะกฎหมาย รหััส 1
41401 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักกฎหมาย
3) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะธุุรกิิจ รหััส 2
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ
4) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการโรงแรม รหััส 3
11303 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับพนัักงานโรงแรม
5) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะงานสำำ�นัักงาน รหััส 4
11304 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงาน
6) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการท่่องเที่่�ยว รหััส 5
11302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
7) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะคอมพิิวเตอร์์ รหััส 6
11305 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับผู้้�ใช้้คอมพิิวเตอร์์
8) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการสาธารณสุุข รหััส 7
11306 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับบุุคลากรสาธารณสุุข
9) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะช่่าง รหััส 8
11307 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับช่่าง
10) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการเกษตร รหััส 9
11308 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการเกษตร

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

เสาร์์

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

15 ก.ค. 2566	บ่่าย

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคปลาย
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

80 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ รหััส 10451 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
1) กลุ่มวิชางานห้องสมุด รหัส 1
ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13313 การบริิการและเผยแพร่่สารสนเทศ
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
13311 การพััฒนาและการจััดการทรััพยากรสารสนเทศ
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
		
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

2) กลุ่มวิชางานศูนย์สื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ รหัส 2
ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13311 การพััฒนาและการจััดการทรััพยากรสารสนเทศ
13313 การบริิการและเผยแพร่่สารสนเทศ
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่อ่� การเรีียนรู้้เ� พื่่อ� การเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
		
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
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3) กลุมว
่ ิชางานสำ�นักงาน รหัส 3
ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและวิิทยาการข้้อมููล
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
13321 การสื่่�อสารธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทััล
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
32210 องค์์การและการจััดการและการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
32452 กลยุุทธ์์การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ
แห่่งการเรีียนรู้้�

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

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

เสาร์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

4) กลุมว
่ ิชางานสารสนเทศการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม รหัส 4
ชุุดวิิชา
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12310 วิิถีีไทย
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวและ
	อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
		
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

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

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคปลาย
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

82 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร รหััส 10713
ชุุดวิิชา
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
11007 ภาษาจีีนเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
11009 ภาษาและวััฒนธรรมจีีน

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,500 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร รหััส 10811
ชุุดวิิชา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
11012 ภาษาเขมรเชิิงธุุรกิิจ
11013 ภาษาเขมรเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย รหััส 10011
ชุุดวิิชา
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10202 การอ่่านภาษาไทย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย รหััส 10021
ชุุดวิิชา
12310 วิิถีีไทย
12311 โลกทััศน์์ไทย
12406 ไทยกัับการปรัับประเทศให้้ทัันสมััย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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2) สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ รหััส 15
สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ รหััส 15 เปิิดรัับสมััครบุุคคลทั่่�วไปเข้้าศึึกษาหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี เน้้นการสื่่�อสาร
ดิิจิิทััล และหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร ตามพื้้�นฐานและความสนใจของผู้้�ศึึกษา เปิิดสอนหลัักสููตรปริิญญาตรีีและ
ประกาศนีียบััตร ดัังนี้้�
1. 	หลัักสููตรนิิเทศศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล รหััส 15314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
2. 	หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์ รหััส 15131 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
		 แบ่่งออกเป็็น 6 กลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชาวารสารศาสตร์์ รหััส 1
2) กลุ่่�มวิิชาวิิทยุุกระจายเสีียง รหััส 2
3) กลุ่่�มวิิชาโทรทััศน์์ รหััส 3
4) กลุ่่�มวิิชาภาพยนตร์์ รหััส 4
5) กลุ่่�มวิิชาการโฆษณา รหััส 5
6) กลุ่่�มวิิชาการประชาสััมพัันธ์์ รหััส 6
สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์มีวัี ัตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตนิิเทศศาสตร์์ในระบบการศึึกษาทางไกลให้้มีีคุุณลัักษณะบััณฑิิตที่่�พึึงประสงค์์ของมหาวิิทยาลััย
สุุโขทััยธรรมาธิิราช
1. 	มีีความรู้้� ทัักษะ ความสามารถในการคิิดสร้้างสรรค์์คอนเทนต์์และสตีีมมิ่่�งในยุุคดิิจิิทััล
2. 	มีีความรู้้� ทัักษะ ความสามารถในการวางกลยุุทธ์์และประกอบกิิจการสื่่�อสารในยุุคดิิจิิทััล
3. 	มีีความรู้้� ทัักษะ ความสามารถในการสร้้างนวััตกรรมการสื่่�อสารในยุุคดิิจิิทััล
4. 	มีีจรรยาบรรณวิิชาชีีพและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในยุุคดิิจิิทััล
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในสาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ สามารถประกอบวิิชาชีีพได้้ ดัังนี้้� นัักสร้้างสรรค์์ทางสื่่�อวิิทยุุ
โทรทััศน์์ หนัังสืือพิิมพ์์ ภาพยนตร์์ โฆษณา ประชาสััมพัันธ์์ สื่่อ� ชุุมชน นวััตกรรมการสื่่อ� สาร นัักผลิิตสื่่อ� ทางสื่่อ� วิิทยุุ โทรทััศน์์
หนัังสืือพิิมพ์์ ภาพยนตร์์ โฆษณา ประชาสััมพัันธ์์ สื่่�อชุุมชน นวััตกรรมการสื่่�อสาร นัักวางกลยุุทธ์์การสื่่�อสารทางสื่่�อวิิทยุุ
โทรทััศน์์ หนัังสืือพิิมพ์์ ภาพยนตร์์ โฆษณา ประชาสััมพัันธ์์ สื่่�อชุุมชน นวััตกรรมการสื่่�อสาร นัักนวััตกรรมการสื่่�อสารทาง
สื่่�อวิิทยุุ โทรทััศน์์ หนัังสืือพิิมพ์์ ภาพยนตร์์ โฆษณา ประชาสััมพัันธ์์ สื่่�อชุุมชน นวััตกรรมการสื่่�อสาร ผู้้�สื่่�อข่่าวในสื่่�อต่่าง ๆ
ผู้้�จััดและผู้้�ผลิิตรายการวิิทยุุ/โทรทััศน์์ ผู้้�ประกาศ พิิธีีกร ผู้้�ดำำ�เนิินรายการ ผู้้�เขีียนบท ผู้้�จััด ผู้้�สร้้างและผู้้�กำำ�กัับภาพยนตร์์
นัักสื่่�อสารมวลชน นัักหนัังสืือพิิมพ์์ นัักโฆษณา นัักประชาสััมพัันธ์์ นัักการสื่่�อสาร ในภาครััฐ เอกชน และองค์์กาไม่่แสวงหา
กำำ�ไร ผู้ป้� ระกอบการธุุรกิิจสื่อ่� ดิิจิทัิ ลั ผู้้�ผลิิตงานวิิดีโี อ งานโฆษณา อิิเวนต์์ นัักสร้้างสรรค์์เนื้้�อหาดิิจิทัิ ลั นัักวางแผนการสื่่อ� สาร
เชิิงกลยุุทธ์์ นัักออกแบบและจััดการข้้อมููล นัักสื่่อ� สารองค์์กร ผู้้�ประกอบการด้้านนวััตกรรมการสื่่อ� สาร นัักสื่่อ� สารการตลาด
ดิิจิิทััล นัักสื่่�อสารชุุมชน

แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิทัิ ัล (15314) สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

หลัักสููตรนิิเทศศาสตรบััณฑิิต
นิิเทศศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล รหััส 15314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อปริิญญา
นิิเทศศาสตรบััณฑิิต (การสื่่�อสารดิิจิิทััล)
Bachelor of Communication Arts
(Digital Communication)

ชื่่�อย่่อ
นศ.บ. (การสื่่�อสารดิิจิิทััล)
B. Com. Arts (Digital Communication)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์
รหััส 15
นิิเทศศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล
รหััส 15314

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีี
ประสบการณ์์ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือ
การเป็็นผู้้�นำำ�สัังคมอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี
หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า 25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ในหน้้า 527 และ
	ส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร เพื่่�อใช้้ประกอบการ
	พิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือ		
ประกาศนีียบััตร	วิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�กระทรวง
	ศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.)
	ทุุกสาขาวิิชา หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�ง
หรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 85-89
สมััครภาคต้้น	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 92
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 94

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

85

หลัักสููตรนิิเทศศาสตรบััณฑิิต
นิิเทศศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล รหััส 15314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
20	ชุุดวิิชา (120 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 1 ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาภาษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
			 และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

าศิิลเทศศาสตร์์
ปศาสตร์์ (10)
สาขาวิิชานิิ
(15) แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล (15314)

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร

แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิทัิ ัล (15314) สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 10 ชุุดวิิชา
15206 คอนเทนต์์เชิิงสร้้างสรรค์์
15335 การวิิจััยการสื่่�อสารและ
16353 การสื่่�อสารการตลาด
15231 หลัักวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์		
การจััดการข้้อมููลในยุุคดิิจิิทััล		
ในยุุคดิิจิิทััล
15232 แนวคิิดและทฤษฎีีการสื่่�อสาร 15336 การจััดการนวััตกรรมการสื่่�อสาร 16412 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
15266	สื่่�อศึึกษาในยุุคดิิจิิทััล		
องค์์กรเชิิงกลยุุทธ์์		นิิเทศศาสตร์์(1)
15307 กฎหมายและจริิยธรรม
15337 การสื่่�อสารเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลง			
		
การสื่่�อสารในยุุคดิิจิิทััล		
วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา
16426 การสื่่�อสารแบรนด์์(2)
16455 การสร้้างสรรค์์คอนเทนต์์
16465 นวััตกรรมการสื่่�อสาร
(2)
									
และสตรีีมมิ่่�ง 			
16466 การประกอบกิิจการสื่่�อสาร
													
ในยุุคดิิจิิทััล
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตรหรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
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2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ทุุกสาขาวิิชา
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)

2.1 ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม หรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

2.2 ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 10 ชุุดวิิชา
15206 คอนเทนต์์เชิิงสร้้างสรรค์์
15335 การวิิจััยการสื่่�อสารและ
16353 การสื่่�อสารการตลาด		
15231 หลัักวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์		
การจััดการข้้อมููลในยุุคดิิจิทัิ ัล		
ในยุุคดิิจิทัิ ัล
15232 แนวคิิดและทฤษฎีีการสื่่�อสาร 15336 การจััดการนวััตกรรมการสื่่�อสาร 16412 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
15266	สื่่�อศึึกษาในยุุคดิิจิทัิ ัล		
องค์์กรเชิิงกลยุุทธ์์		นิิเทศศาสตร์์(1)
15307 กฎหมายและจริิยธรรม
15337 การสื่่�อสารเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลง			
		
การสื่่�อสารในยุุคดิิจิิทััล		
วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา
16426 การสื่่�อสารแบรนด์์(2)
16455 การสร้้างสรรค์์คอนเทนต์์
16465 นวััตกรรมการสื่่�อสาร
(2)
									
และสตรีีมมิ่่�ง 			
16466 การประกอบกิิจการสื่่�อสาร
													
ในยุุคดิิจิทัิ ัล

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ

าศิิลเทศศาสตร์์
ปศาสตร์์ (10)
สาขาวิิชานิิ
(15) แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล (15314)

โครงสร้้างหลัักสููตร

แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิทัิ ัล (15314) สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตรหรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

3. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา  หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
วิิชาแกน 10 ชุุดวิิชา
15206 คอนเทนต์์เชิิงสร้้างสรรค์์
15335
15231 หลัักวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์		
15232 แนวคิิดและทฤษฎีีการสื่่�อสาร 15336
15266	สื่่�อศึึกษาในยุุคดิิจิิทััล		
15307 กฎหมายและจริิยธรรม
15337
		
การสื่่�อสารในยุุคดิิจิิทััล

1	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)

14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
การวิิจััยการสื่่�อสารและ
16353 การสื่่�อสารการตลาด		
การจััดการข้้อมููลในยุุคดิิจิิทััล		
ในยุุคดิิจิทัิ ัล
การจััดการนวััตกรรมการสื่่�อสาร 16412 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
องค์์กรเชิิงกลยุุทธ์์		นิิเทศศาสตร์์(1)
การสื่่�อสารเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลง			

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

89

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ

าศิิลเทศศาสตร์์
ปศาสตร์์ (10)
สาขาวิิชานิิ
(15) แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล (15314)

วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา
16426 การสื่่�อสารแบรนด์์(1)
16455 การสร้้างสรรค์์คอนเทนต์์
16465 นวััตกรรมการสื่่�อสาร
(1)
						
และสตรีีมมิ่่�ง 			
16466 การประกอบกิิจการสื่่�อสาร
							
ในยุุคดิิจิิทััล
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตรหรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์ (15131)

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์ รหััส 15131 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์

Certificate in Communication Arts

ชื่่�อย่่อ
ป. วิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์

Cert. in Communication Arts

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์
รหััส 15
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์
รหััส 15131
เปิิดสอน 6 กลุ่่�มวิิชา* ดัังนี้้�
1) วารสารศาสตร์์ รหััส 1
2) วิิทยุุกระจายเสีียง รหััส 2
3) โทรทััศน์์ รหััส 3
4) ภาพยนตร์์ รหััส 4
5) การโฆษณา รหััส 5
6) การประชาสััมพัันธ์์ รหััส 6
*ผู้้�สมััครต้้องกรอกชื่่อ� และรหััสกลุ่่�มวิิชา
ที่่�ต้้องการศึึกษาลงในใบสมััครฯ (มสธ.1)
ข้้อ 19.3 และข้้อ 19.4 ให้้ครบถ้้วน
มิิฉะนั้้�นการสมััครของท่่านจะไม่่สมบููรณ์์

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. 	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
หรืือ ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�กระทรวง
	ศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า
หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
	จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 91
สมััครภาคต้้น	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 93
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 95
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หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์ รหััส 15131 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
โครงสร้้างหลัักสููตร

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
4	ชุุดวิิชา
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- วิิชาแกน	
1	ชุุดวิิชา
(2)
)
		 15231 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสื่่�อมวลชน
- วิิชาเฉพาะด้้าน	
4	ชุุดวิิชา
เลืือก 1 กลุ่่�มวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�งต่่อไปนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชาวารสารศาสตร์์ รหััส 1
16338 การสื่่�อข่่าวและการเขีียนข่่าว
16440 การเขีียนเชิิงวารสารศาสตร์์(1)
16339 การรายงานข่่าวและการบรรณาธิิกร
16441 การผลิิตและการเผยแพร่่งานวารสารศาสตร์์(1)
2) กลุ่่�มวิิชาวิิทยุุกระจายเสีียง รหััส 2
16343 การเขีียนบทวิิทยุุกระจายเสีียง
16445 การจััดรายการวิิทยุุกระจายเสีียงและวิิทยุุออนไลน์์(1)
16344 การพููดและการแสดงสำำ�หรัับวิิทยุุกระจายเสีียง(1) 16446 การผลิิตรายการวิิทยุุกระจายเสีียง(1)
3) กลุ่่�มวิิชาโทรทััศน์์ รหััส 3
16374 การสร้้างสารเพื่่�อผลิิตรายการโทรทััศน์์
16448 การผลิิตรายการโทรทััศน์์เบื้้�องต้้น(1) 		
16419 การจััดรายการโทรทััศน์์
16449 การสร้้างสรรค์์และการผลิิตรายการโทรทััศน์์ขั้้�นสููง(1)
4) กลุ่่�มวิิชาภาพยนตร์์ รหััส 4
16350 ศิิลปะภาพถ่่ายและภาพยนตร์์
16423 การผลิิตภาพยนตร์์ขั้้�นสููง(1)
16351 ทฤษฎีีและการวิิจารณ์์ภาพยนตร์์
16452 การผลิิตภาพยนตร์์เบื้้�องต้้น(1)
5) กลุ่่�มวิิชาการโฆษณา รหััส 5
15205 หลัักการประชาสััมพัันธ์์และโฆษณา
16426 การสร้้างสรรค์์งานโฆษณา(1)
		
(1)
16354 สื่่�อโฆษณา
16455 การรณรงค์์และการผลิิตงานโฆษณา
6) กลุ่่�มวิิชาการประชาสััมพัันธ์์ รหััส 6
15205 หลัักการประชาสััมพัันธ์์และโฆษณา
16457 การเขีียนเพื่่�อการประชาสััมพัันธ์์(1)
15356 กลยุุทธ์์การประชาสััมพัันธ์์
16458 การสร้้างสรรค์์และการผลิิตงานประชาสััมพัันธ์์(1)
หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เปลี่่�ยนชื่่�อชุุดวิิชาเป็็น “หลัักวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์” ตั้้�งแต่่ภาคต้้น/2565 เป็็นต้้นไป

ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์ (15131)

หมวดวิิชาเฉพาะ
- วิิชาแกน	
- วิิชาเฉพาะด้้าน	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)
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สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ รหััส 15

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรนิิเทศศาสตรบััณฑิิต
นิิเทศศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล รหััส 15314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
16353 การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10103	ทัักษะชีีวิิต
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาซียน
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
16353 การสื่่�อสารการตลาดในยุุคดิิจิิทััล
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
16353 การสื่่�อสารการตลาดในยุุคดิิจิิทััล
4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
15206 คอนเทนต์์เชิิงสร้้างสรรค์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
15231 หลัักวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
16353 การสื่่�อสารการตลาดในยุุคดิิจิิทััล
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
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ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์ รหััส 15131 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564

1) กลุ่่�มวิิชาวารสารศาสตร์์ รหััส 1
15231 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสื่่�อมวลชน(2)
16338 การสื่่�อข่่าวและการเขีียนข่่าว
16440 การเขีียนเชิิงวารสารศาสตร์์(1)

1,100 บาท
1,100 บาท
4,300 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

2) กลุ่่�มวิิชาวิิทยุุกระจายเสีียง รหััส 2
15231 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสื่่�อมวลชน(2)
16344 การพููดและการแสดงสำำ�หรัับวิิทยุุกระจายเสีียง(1)
16445 การจััดรายการวิิทยุุกระจายเสีียงและวิิทยุุออนไลน์์

1,100 บาท
4,500 บาท
1,200 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
5,400 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
5,900 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
3,500 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
3,500 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

3) กลุ่่�มวิิชาโทรทััศน์์ รหััส 3
15231 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสื่่�อมวลชน(2)
16374 การสร้้างสารเพื่่�อผลิิตรายการโทรทััศน์์
16448 การสร้้างสรรค์์และการผลิิตรายการโทรทััศน์์เบื้้�องต้้น(1)
4) กลุ่่�มวิิชาภาพยนตร์์ รหััส 4
15231 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสื่่�อมวลชน(2)
16350 	ศิิลปะภาพถ่่ายและภาพยนตร์์
16452 การผลิิตภาพยนตร์์เบื้้�องต้้น(1)
5) กลุ่่�มวิิชาการโฆษณา รหััส 5
15205 หลัักการประชาสััมพัันธ์์และโฆษณา
15231 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสื่่�อมวลชน(2)
16426 การสร้้างสรรค์์งานโฆษณา(1)
6) กลุ่่�มวิิชาการประชาสััมพัันธ์์ รหััส 6
15205 หลัักการประชาสััมพัันธ์์และโฆษณา
15231 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสื่่�อมวลชน(2)
16457 การเขีียนเพื่่�อการประชาสััมพัันธ์์(1)

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เปลี่่�ยนชื่่�อชุุดวิิชาเป็็น “หลัักวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์” ตั้้�งแต่่ภาคต้้น/2565 เป็็นต้้นไป

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

ชุุดวิิชา

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)
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สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ รหััส 15

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรนิิเทศศาสตรบััณฑิิต

นิิเทศศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล รหััส 15314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
15232 แนวคิิดและทฤษฎีีการสื่่�อสาร
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
1,000 บาท
15266 	สื่่�อศึึกษาในยุุคดิิจิิทััล
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10151 ไทยศึึกษา
15232 แนวคิิดและทฤษฎีีการสื่่�อสาร
15266 	สื่่�อศึึกษาในยุุคดิิจิิทััล

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10151 ไทยศึึกษา
15232 แนวคิิดและทฤษฎีีการสื่่�อสาร
15266 	สื่่�อศึึกษาในยุุคดิิจิิทััล

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
1,000 บาท
15232 แนวคิิดและทฤษฎีีการสื่่�อสาร
1,000 บาท
15266 	สื่่�อศึึกษาในยุุคดิิจิิทััล

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
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ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์ รหััส 15131 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
4,200 บาท

เสาร์์
เสาร์์

2) กลุ่่�มวิิชาวิิทยุุกระจายเสีียง รหััส 2
16343 การเขีียนบทวิิทยุุกระจายเสีียง
16446 การผลิิตรายการวิิทยุุกระจายเสีียง(1)

1,100 บาท
4,600 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

3) กลุ่่�มวิิชาโทรทััศน์์ รหััส 3
16419 การจััดรายการโทรทััศน์์
16449 การสร้้างสรรค์์และการผลิิตรายการโทรทััศน์์ขั้้�นสููง(1)

1,100 บาท
5,800 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

4) กลุ่่�มวิิชาภาพยนตร์์ รหััส 4
16351 ทฤษฎีีและการวิิจารณ์์ภาพยนตร์์
16423 การผลิิตภาพยนตร์์ขั้้�นสููง(1)

1,100 บาท
4,800 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท
4,200 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
3,400 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

5) กลุ่่�มวิิชาการโฆษณา รหััส 5
16354 สื่่�อโฆษณา
16455 การรณรงค์์และการผลิิตงานโฆษณา(1)
6) กลุ่่�มวิิชาการประชาสััมพัันธ์์ รหััส 6
16356 กลยุุทธ์์การประชาสััมพัันธ์์
16458 การสร้้างสรรค์์และการผลิิตงานประชาสััมพัันธ์์(1)

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

1) กลุ่่�มวิิชาวารสารศาสตร์์ รหััส 1
16339 การรายงานข่่าวและการบรรณาธิิกร
16441 การผลิิตและเผยแพร่่งานวารสารศาสตร์์(1)

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)

ชุุดวิิชา
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3) สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ รหััส 20
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ รหััส 20 จััดบริิการการศึึกษาแก่่บุุคลากรผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�สอน อบรม เผยแพร่่ความรู้้� หรืือ
ให้้บริิการการศึึกษา ให้้เป็็นผู้้�มีีความสมบููรณ์์ด้้วยวิิทยฐานะ ความรู้้�ในวิิชาการ ความคิิดในการสร้้างสรรค์์ และคุุณธรรม
ในวิิชาชีีพอัันสามารถยัังประโยชน์์ให้้เกิิดขึ้้�นได้้ทั้้�งแก่่ตนเองและส่่วนรวม และสามารถดำำ�เนิินการสอนจััดการศึึกษา
ให้้สอดคล้้องกัับหลัักสููตรและสถานการณ์์ทางการศึึกษาที่่�เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์เปิิดสอนหลัักสููตรในระดัับปริิญญาตรีี และหลัักสููตรประกาศนีียบััตร ดัังนี้้�
1. หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต เปิิดสอน 4 วิิชาเอก คืือ
1.1 วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20244 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
		 เน้้นการพััฒนาผู้้�ที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเด็็กปฐมวััยให้้มีีความรู้้�ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิด้้าน
การพััฒนาเด็็กปฐมวััย สามารถประยุุกต์์หลัักการ ความรู้้� และประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเด็็กปฐมวััยไปใช้้ใน
การพััฒนางานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
		 1.2 วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา รหััส 20014 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
		 เน้้นผลิิตบุุคลากรเพื่่�อให้้เป็็นนัักแนะแนวและผู้้�ให้้การการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา ครูู/บุุคลากรทางการศึึกษา
นัักพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ และนัักฝึึกอบรม ให้้มีีความรู้้�ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม มีีความรู้้�
ความสามารถในการบููรณาการความรู้้�เพื่่�อประยุุกต์์ใช้้ในการพััฒนาตนเอง หน่่วยงาน สัังคม และประเทศชาติิ
		 1.3 วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา รหััส 20024 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
		 เน้้นผลิิตบััณฑิิตให้้เป็็นผู้้�ที่่มี� คี วามรู้้�ความสามารถทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติั ทิ างด้้านเทคโนโลยีีและสื่่อ� สาร
การศึึกษา และเป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมจริิยธรรมเพื่่�อนำำ�ความรู้้�ไปพััฒนาตนเอง หน่่วยงาน สัังคม และประเทศชาติิอย่่างยั่่�งยืืน
		 1.4 วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต รหััส 20034 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
		 เน้้นผลิิตบุุคลากรในฐานะผู้้�จััดการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต นัักพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ และนัักฝึึกอบรม ให้้มีีความรู้้�
ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม มีีความรู้้�ความสามารถในการบููรณาการความรู้้�เพื่่�อประยุุกต์์ใช้้
ในการพััฒนาตนเอง หน่่วยงาน สถานศึึกษา สัังคม และประเทศชาติิ
2. หลัักสููตรประกาศนีียบััตร เปิิดสอน 3 หลัักสููตร คืือ
		 2.1 		ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20121 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
			เน้้นผลิิตการพััฒนาบุุคลากรทางการศึึกษาปฐมวััยให้้มีคี วามรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับแนวคิิด ทฤษฎีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
นวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย และองค์์ความรู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง สามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ในการจััดกิิจกรรม จััดสภาพแวดล้้อม
สร้้างเสริิมประสบการณ์์การเรีียนรู้้� ที่่�นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาพฤติิกรรมที่่�พึึงประสงค์์ให้้แก่่เด็็กได้้ รวมทั้้�งสามารถประเมิิน
พฤติิกรรมเด็็กปฐมวััยได้้อย่่างเหมาะสม และออกแบบ สร้้างสรรค์์นวััตกรรมทางการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
2.2 ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม รหััส 20131 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
		 เน้้นการพััฒนาบุุคลากรทางการศึึกษาปฐมวััยให้้มีคี วามรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม
และองค์์ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง สามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ในการดููแลและตอบสนองความต้้องการของเด็็กทั่่�วไปและ
เด็็กพิิเศษได้้ เลืือกใช้้กิิจกรรมและสื่่�อที่่�เหมาะสม เพื่่�อพััฒนาพฤติิกรรมเด็็กปฐมวััยได้้ รวมทั้้�งสามารถประเมิินพฤติิกรรม
และส่่งเสริิมสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวมได้้อย่่างเหมาะสม
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			2.3 		ประกาศนีียบััตรผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ รหััส 20241 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
			เน้้นให้้ผู้เ้� รีียนมีีความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับธรรมชาติิและการเปลี่่ย� นแปลงของผู้้�สูงู อายุุ มีีความรู้้�ทั้้ง� ภาคทฤษฎีีและ
ภาคปฏิิบััติิในการจััดการศึึกษาตลอดชีีวิิตสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ และมีีความสามารถในการประยุุกต์์ความรู้้� และประสบการณ์์ในการ
จััดการศึึกษาตลอดชีีวิิต สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่่�อให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจในหลัักการและกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ในการพััฒนาเด็็กปฐมวััย การแนะแนว
และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา และการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
2. เพื่่อ� ให้้สามารถนำำ�ความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการจััดประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ด้้านการพััฒนาเด็็กปฐมวััย ด้้านการ
แนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา ด้้านการใช้้เทคโนโลยีีและการสื่่�อสารเพื่่�อพััฒนาการจััดการศึึกษา ตลอดจนด้้านการ
จััดการศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
3. เพื่่�อให้้มีีจรรยาบรรณวิิชาชีีพ และมีีความสำำ�นึึกรัับผิิดชอบต่่อเยาวชน สัังคม และประเทศชาติิ
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในสาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ สามารถเป็็นบุุคลากรทางการศึึกษา ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการฝึึกอบรม
ถ่่ายทอดความรู้้� ทัักษะ และเจตคติิที่่ดี� ใี ห้้แก่่บุคุ คลากรระดัับการศึึกษา และช่่วงวััยต่่าง ๆ ได้้ตามแนวคิิดด้้านการพััฒนาเด็็ก
ปฐมวััย ด้้านการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา ด้้านเทคโนโลยีีและสื่่อ� สารการศึึกษา และด้้านการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ
รวมทั้้�งผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาสามารถศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้�นทั้้�งในและต่่างประเทศ
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20244)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20244 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อปริิญญา
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (การพััฒนาเด็็กปฐมวััย)
Bachelor of Arts (Early Childhood Development)

ชื่่�อย่่อ
ศศ.บ. (การพััฒนาเด็็กปฐมวััย)
B.A. (Early Childhood Development)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์
รหััส 20
วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
รหััส 20244

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาทางการศึึกษา (วิิชาเอกปฐมวััยศึึกษา)
หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
อนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืือ
5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางการศึึกษา หรืือ
6.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีสาขาวิิชาอื่่�น ๆ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 99-105
สมััครภาคต้้น	ศึกึ ษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 124-125
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 129-130

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

หมายเหตุุ		ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย ยัังไม่่สามารถขอใบประกอบวิิชาชีีพครููได้้ หากต้้องการ
		ขอใบอนุุญาตประกอบวิิชาชีีพครูู แนะนำำ�ให้้ติิดต่่อสอบถามรายละเอีียดโดยตรงที่่�สำำ�นัักงานเลขาธิิการคุุรุุสภา หรืือที่่� http://www.ksp.or.th
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20244 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
1. สำำ�เร็็จการศึึกษา  ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
22	ชุุดวิิชา (132 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
10131	สัังคมมนุุษย์์
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการ
			 การศึึกษา
การศึึกษา		
การเรีียนรู้้�			
วิิชาเฉพาะด้้าน 13 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 12 ชุุดวิิชา
21001 พััฒนาการและการเรีียนรู้้�
21008 การพััฒนาทัักษะชีีวิิตสำำ�หรัับ 21329 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้าน
	ของเด็็กปฐมวััย
เด็็กปฐมวััย
	ร่่างกาย อารมณ์์-จิิตใจ และ
21003 การเล่่น ของเล่่นและเครื่่�องเล่่น 21010 การดููแลเด็็กปฐมวััยที่่�มีี
	สัังคม
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
ความต้้องการพิิเศษ
21330 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้านภาษา
21004 ครอบครััวศึึกษากัับการพััฒนา 21223 แนวการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
21331 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้านการคิิด
			 เด็็กปฐมวััย
21328 นวััตกรรม สื่่�อและ
21426 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
21005 การประเมิินและสร้้างเสริิม
เทคโนโลยีีการศึึกษา
การพััฒนาเด็็กปฐมวััย(1)
	พฤติิกรรมเด็็กปฐมวััย
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20244)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20244)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)
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- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
21002 นวััตกรรมการสื่่�อสารเพื่่�อ
21007 อาหารและโภชนาการสำำ�หรัับ 21009 การจััดสภาพแวดล้้อมเพื่่�อพััฒนา
			 การพััฒนาเด็็กปฐมวััย
เด็็กปฐมวััย
เด็็กปฐมวััย
21006	สุุขภาวะเด็็กปฐมวััย
			
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาทางการศึึกษา (วิิชาเอกปฐมวััยศึึกษา)
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
8	ชุุดวิิชา (48 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 2 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

3. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20244)

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
8	ชุุดวิิชา (48 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
			 การศึึกษา		
การศึึกษา
วิิชาเฉพาะด้้าน 6 ชุุดวิิชา
21001	พััฒนาการและการเรีียนรู้้�	
21223 แนวการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
21330 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้านภาษา
			ของเด็็กปฐมวััย
21329 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้าน
21426 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
21005 การประเมิินและสร้้างเสริิม
	ร่่างกาย อารมณ์์-จิิตใจ และ
การพััฒนาเด็็กปฐมวััย(1)
		 	พฤติิกรรมเด็็กปฐมวััย		สัังคม
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี		
1 ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20244)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
1) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม	ท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
		
		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
2) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
3) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
- บัังคัับ 2 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131 สัังคมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
				
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
การศึึกษา		
การศึึกษา
วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
21001 พััฒนาการและการเรีียนรู้้�
21223 แนวการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
21329 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้าน
		ของเด็็กปฐมวััย
21328 นวััตกรรม สื่่�อและ
	ร่่างกาย อารมณ์์-จิิตใจ และ
21003 การเล่่น ของเล่่นและเครื่่�องเล่่น
เทคโนโลยีีการศึึกษา
		สัังคม
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
21330 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้านภาษา
21005 การประเมิินและสร้้างเสริิม		
21426 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
	พฤติิกรรมเด็็กปฐมวััย				
การพััฒนาเด็็กปฐมวััย(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 1 ชุุดวิิชา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�	
วิิชาเฉพาะด้้าน 9 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
21001	พััฒนาการและการเรีียนรู้้�
21223 แนวการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
21329 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้าน
				 ของเด็็กปฐมวััย
21328 นวััตกรรม สื่่�อและ
	ร่่างกาย อารมณ์์-จิิตใจ และ
21003 การเล่่น ของเล่่นและเครื่่�องเล่่น
เทคโนโลยีีการศึึกษา
		สัังคม
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
21330 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้านภาษา
21005 การประเมิินและสร้้างเสริิม		
21426 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
				พฤติิกรรมเด็็กปฐมวััย				
การพััฒนาเด็็กปฐมวััย(1)
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
21004 ครอบครััวกัับการพััฒนา
21009 การจััดสภาพแวดล้้อม
21010 การดููแลเด็็กปฐมวััยที่่�มีี
เด็็กปฐมวััย		
เพื่่�อพััฒนาเด็็กปฐมวััย		
ความต้้องการพิิเศษ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20244)

4. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางการศึึกษา

วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20244)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีสาขาวิิชาอื่่�น  ๆ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล 20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
		
การศึึกษา		
การศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ

(1)

เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20244)

วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
21001 พััฒนาการและการเรีียนรู้้�
21223 แนวการพััฒนาเด็็กปฐมวััย 21329 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้าน
ของเด็็กปฐมวััย
21328 นวััตกรรม สื่่�อและ		ร่่างกาย อารมณ์์-จิิตใจ และ
21003 การเล่่น ของเล่่นและเครื่่�องเล่่น
เทคโนโลยีีการศึึกษา
		สัังคม
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
21330 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้านภาษา
21005 การประเมิินและสร้้างเสริิม		
21426 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
	พฤติิกรรมเด็็กปฐมวััย				
การพััฒนาเด็็กปฐมวััย(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา (20014)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา รหััส 20014 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ชื่่�อปริิญญา
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต
(การแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา)
Bachelor of Arts
(Guidance and Psychological Counseling)

ชื่่�อย่่อ

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

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์
รหััส 20
วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษา
เชิิงจิิตวิิทยา
รหััส 20014

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
อนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง หรืือ
2. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 107-109
สมััครภาคต้้น	ศึกึ ษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 125-126
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 130-131
นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2570
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

หมายเหตุุ		ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา ยัังไม่่สามารถขอใบประกอบวิิชาชีีพครููได้้
หากต้้ อ งการขอใบอนุุ ญ าตประกอบวิิ ช าชีี พ ครูู แนะนำำ� ให้้ ติิ ด ต่่ อ สอบถามรายละเอีี ย ดโดยตรงที่่� สำำ�นัั ก งานเลขาธิิ ก ารคุุ รุุ ส ภา หรืือที่่�
http://www.ksp.or.th
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา รหััส 20014 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
1. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.)  หรืือเทีียบเท่่า หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3 	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
1) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม	ท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
		
		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
2) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
3) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
- บัังคัับ 2 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131 สัังคมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
				
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10 	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการ
		
การศึึกษา
การศึึกษา		
การเรีียนรู้้�

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา (20014)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา (20014)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)
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วิิชาเฉพาะด้้าน 7 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
25301 จิิตวิิทยาและสัังคมวิิทยาพื้้�นฐาน 25303 การแนะแนวและการปรึึกษา
25406 	กิิจกรรมและเครื่่�องมืือการ
เพื่่�อการแนะแนวและการปรึึกษา
เชิิงจิิตวิิทยากัับคุุณภาพชีีวิิต		
แนะแนวและการปรึึกษา			
		
เชิิงจิิตวิิทยา
25405 เทคนิิคการปรึึกษาเบื้้�องต้้น		
เชิิงจิิตวิิทยา
25302 หลัักและระบบงานแนะแนว
25411 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการแนะแนว
และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา				
และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา(1)
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
22304 การแนะแนวและการปรึึกษา
25304 การแนะแนวและการปรึึกษา
		
เชิิงจิิตวิิทยาสำำ�หรัับวััยรุ่่�น		
เชิิงจิิตวิิทยาสำำ�หรัับเด็็ก
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*			 1	ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา

(6 หน่่วยกิิต)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา (20014)

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ			 10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการ			
			
การศึึกษา
การศึึกษา		
การเรีียนรู้้�
วิิชาเฉพาะด้้าน 7 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
25406	กิิจกรรมและเครื่่�องมืือ
25301 จิิตวิิทยาและสัังคมวิิทยาพื้้�นฐาน 25303 การแนะแนวและการปรึึกษา
เพื่่�อการแนะแนวและการปรึึกษา
เชิิงจิิตวิิทยากัับคุุณภาพชีีวิิต 		
การแนะแนวและการปรึึกษา
		
เชิิงจิิตวิิทยา
25405 เทคนิิคการปรึึกษาเบื้้�องต้้น
เชิิงจิิตวิิทยา
25302 หลัักและระบบงานแนะแนว 			
25411 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการแนะแนว		
		
และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา				
และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา(1)
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
22304 การแนะแนวและการปรึึกษา
25304 การแนะแนวและการปรึึกษา
		
เชิิงจิิตวิิทยาสำำ�หรัับวััยรุ่่�น		
เชิิงจิิตวิิทยาสำำ�หรัับเด็็ก
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1) 	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึ ก ษารายละเอีี ย ดจากเอกสารหลัั ก สูู ต รการศึึ ก ษาของสาขาวิิ ช าที่่� ม หาวิิ ท ยาลัั ย จัั ด ส่่ ง ให้้ ใ นการตอบรัั บ เป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาของ
มหาวิิ ท ยาลัั ย หรืือที่่� เว็็ บ ไซต์์ ข องมหาวิิ ท ยาลัั ย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัั ก สูู ต รที่่� เ ปิิ ด สอน → หลัั ก สูู ต รปริิ ญ ญาตรีี →
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา (20024)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา รหััส 20024 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ชื่่�อปริิญญา
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา)
Bachelor of Arts (Educational Technology
and Communications)

ชื่่�อย่่อ
ศศ.บ. (เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา)
B.A. (Educational Technology
and Communications)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์
รหััส 20
วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
รหััส 20024

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง หรืือ
2. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง หรืือ
3. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 111-113
สมััครภาคต้้น	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 126
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 131-132

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2570
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

หมายเหตุุ		ผู้้�สำำ�เร็็ จการศึึ กษาหลัั กสูู ตรศิิ ลปศาสตรบัั ณฑิิ ต วิิ ชาเอกเทคโนโลยีี และสื่่� อสารการศึึ กษา ยัั งไม่่ สามารถขอใบประกอบวิิ ชาชีี พครููได้้
หากต้้ อ งการขอใบอนุุ ญ าตประกอบวิิ ช าชีี พ ครูู แนะนำำ� ให้้ ติิ ด ต่่ อ สอบถามรายละเอีี ย ดโดยตรงที่่� สำำ�นัั ก งานเลขาธิิ ก ารคุุ รุุ ส ภา หรืือที่่�
http://www.ksp.or.th
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา รหััส 20024 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
1. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.)  หรืือเทีียบเท่่า 
โครงสร้้างหลัักสููตร

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3 	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
1) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม	ท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
		
		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
2) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
		
การศึึกษา		
การศึึกษา
วิิชาเฉพาะด้้าน 7 ชุุดวิิชา
27101 	อุุปกรณ์์ทางเทคโนโลยีี
27104	วิิทยุุกระจายเสีียงและ
27117 เทคโนโลยีีการจััดการศึึกษา
(1)
		
และสื่่�อสารการศึึกษา		วิิทยุุโทรทััศน์์เพื่่�อการศึึกษา
27401 	สื่่�อการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
27103 	สื่่�อการศึึกษาพััฒนสรร
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
27416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี
						
และสื่่�อสารการศึึกษา(2)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา (20024)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

วิิวิิชชาเอกเทคโนโลยีี
าเอกเทคโนโลยีีแและสื่่
ละสื่่�อ�อสารการศึึ
สารการศึึกกษา
ษา (20024)
(20024) สาขาวิิ
สาขาวิิชชาศึึ
าศึึกกษาศาสตร์์
ษาศาสตร์์ (20)
(20)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา 
โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
			 การศึึกษา		
การศึึกษา
วิิชาเฉพาะด้้าน 7 ชุุดวิิชา
27101 	อุุปกรณ์์ทางเทคโนโลยีี
27104	วิิทยุุกระจายเสีียงและ
27117 เทคโนโลยีีการจััดการศึึกษา
(1)
			 และสื่่�อสารการศึึกษา		วิิทยุุโทรทััศน์์เพื่่�อการศึึกษา
27401 	สื่่�อการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
27103 	สื่่�อการศึึกษาพััฒนสรร
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
27416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี		
							
และสื่่�อสารการศึึกษา(2)
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา (20024)

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (20034) สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต รหััส 20034 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ชื่่�อปริิญญา
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต)
Bachelor of Arts (Lifelong Learning)

ชื่่�อย่่อ
ศศ.บ. (การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต)
B.A. (Lifelong Learning)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์
รหััส 20
วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
รหััส 20034

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง หรืือ
2. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง หรืือ
3. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 115-117
สมััครภาคต้้น	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 127
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 132

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2570
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

หมายเหตุุ		ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต ยัังไม่่สามารถขอใบประกอบวิิชาชีีพครููได้้ หากต้้องการ
	ขอใบอนุุญาตประกอบวิิชาชีีพครูู แนะนำำ�ให้้ติดิ ต่่อสอบถามรายละเอีียดโดยตรงที่่�สำำ�นักั งานเลขาธิิการคุุรุสุ ภา หรืือที่่� http://www.ksp.or.th
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต รหััส 20034 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
1. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.)  หรืือเทีียบเท่่า 
โครงสร้้างหลัักสููตร

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3 	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
1) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม	ท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
		
		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
2) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
		
การศึึกษา
การศึึกษา
วิิชาเฉพาะด้้าน 7 ชุุดวิิชา
26301 การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตและ
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชนเพื่่�อ
26405 การเรีียนรู้้�ทางไกล
			 การศึึกษานอกระบบ		
การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการ
26302 การจััดการศึึกษานอกระบบ
26404 หลัักการเรีียนรู้้�และเทคนิิค
เรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ในชุุมชน		
การฝึึกอบรม
26407 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการเรีียนรู้้�	
							
ตลอดชีีวิิต(1)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (20034)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (20034) สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
20303
			 การศึึกษา
การศึึกษา
วิิชาเฉพาะด้้าน 7 ชุุดวิิชา
26301 การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตและ
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชนเพื่่�อ
26405
			 การศึึกษานอกระบบ		
การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
26406
26302 การจััดการศึึกษานอกระบบ
26404 หลัักการเรีียนรู้้�และเทคนิิค
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ในชุุมชน		
การฝึึกอบรม
26407
							

จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
การเรีียนรู้้�ทางไกล
การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการ
เรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
ประสบการณ์์วิิชาชีีพการเรีียนรู้้�	
ตลอดชีีวิิต(1)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (20034)

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20121)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20121 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
Certificate in Early Childhood
Development Innovation

ชื่่�อย่่อ
ป. นวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
Cert. in Early Childhood Development
Innovation

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์
รหััส 20
ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนา
เด็็กปฐมวััย
รหััส 20121

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาจากการศึึกษานอกระบบ หรืือผู้้�ที่่�ศึึกษาตาม
	อััธยาศััย และได้้รัับการเทีียบโอนผลการศึึกษา ซึ่่�งสภาวิิชาการ
	พิิจารณาแล้้วเห็็นสมควรให้้รัับเข้้าศึึกษาได้้
2. 	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการ
	ศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
4. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือ		
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
5. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่า หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีี หรืือ
เทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 119
ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 127
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20121 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
โครงสร้้างหลัักสููตร

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
21001	พััฒนาการและการเรีียนรู้้�	
21003 การเล่่น ของเล่่น และเครื่่�องเล่่น		 21005 การประเมิินและสร้้างเสริิม
	ของเด็็กปฐมวััย		สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย			พฤติิกรรมเด็็กปฐมวััย
21002 นวััตกรรมการสื่่�อสาร
21004 ครอบครััวศึึกษากัับการพััฒนา
เพื่่�อการพััฒนาเด็็กปฐมวััย		
เด็็กปฐมวััย

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20121)

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม (20131)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม รหััส 20131 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััย
แบบองค์์รวม
Certificate in Holistic Well-Being
Development for Early Childhood

ชื่่�อย่่อ
ป. การพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม
Cert. in Holistic Well-Being Development
for Early Childhood

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์
รหััส 20
ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะ
เด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม
รหััส 20131

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาจากการศึึกษานอกระบบ หรืือผู้้�ที่่�ศึึกษาตาม
	อััธยาศััย และได้้รัับการเทีียบโอนผลการศึึกษา ซึ่่�งสภาวิิชาการ
	พิิจารณาแล้้วเห็็นสมควรให้้รัับเข้้าศึึกษาได้้
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
4. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
5. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า
หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
	จากสถาบัันการศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 121
ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 128

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

121

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม รหััส 20131 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
โครงสร้้างหลัักสููตร

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
21006	สุุขภาวะเด็็กปฐมวััย
21008 การพััฒนาทัักษะชีีวิิต
21010 การดููแลเด็็กปฐมวััย
21007 อาหารและโภชนาการ		สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย		ที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
21009 การจััดสภาพแวดล้้อม
			
เพื่่�อพััฒนาเด็็กปฐมวััย

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม (20131)

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

122 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

ประกาศนีียบััตรผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ (20241) สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ รหััส 20241 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
Certificate in Learning Organizer for the
Older Adults

ชื่่�อย่่อ
ป. ผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
Cert. in Learning Organizer for the
Older Adults

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์
รหััส 20
ประกาศนีียบััตรผู้จั้� ดั การเรีียนรู้้�สำำ�หรับั ผู้สู้� งู อายุุ
รหััส 20241

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือ เทีี ย บเท่่ า หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�กระทรวง
	ศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า
หรืืออนุุ ป ริิ ญ ญาหรืือเทีี ย บเท่่ า หรืือปริิ ญ ญาตรีี ห รืือสูู ง กว่่ า
ปริิญญาตรีี จากสถาบัันการศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 123
สมััครภาคต้้น	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 128
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 132

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

123

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ รหััส 20241 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
โครงสร้้างหลัักสููตร

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
26001 	ธรรมชาติิและการพััฒนาของผู้้�สููงอายุุ
26002 การเรีียนรู้้�เพื่่�อชีีวิิตสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
26003 	สื่่�อเพื่่�อการเรีียนรู้้�
26004 การบริิหารและจััดการเรีียนรู้้�
	สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
	สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
26005 กรณีีศึึกษาการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
		สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) ประกาศนีียบััตรการพัั
รผู้้�จััดการเรีี
�สำำ�หรัับกผู้้ปฐมวัั
�สููงอายุุยแบบองค์์
(20241)รวม (20131)
ฒนาสุุยนรู้้
ขภาวะเด็็

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

124 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ รหััส 20

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20244 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

2) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาทางการศึึกษา (วิิชาเอกปฐมวััยศึึกษา)
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
21001	พััฒนาการและการเรีียนรู้้�ของเด็็กปฐมวััย
1,000 บาท
(1)
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

ชุุดวิิชา
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม	ท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิิชาเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชาหรืือ
		รายวิิชาที่่�ไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีีจากเว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตร
		ปริิญญาตรีี→ สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
	ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่่ล� งทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีีวัันและคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
		ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน
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วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20244 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางการศึึกษา
10151 ไทยศึึกษา
21001	พััฒนาการและการเรีียนรู้้�ของเด็็กปฐมวััย
21223 แนวการพััฒนาเด็็กปฐมวััย

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

7)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีสาขาวิิชาอื่่�น ๆ
10151 ไทยศึึกษา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
21001	พััฒนาการและการเรีียนรู้้�ของเด็็กปฐมวััย

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา รหััส 20014 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิจิ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
	ศิิลปกรรม
ชุุดวิิชา

10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�	
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

ชุุดวิิชา
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วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา รหััส 20014 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 (ต่่อ)

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

ชุุดวิิชา
4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
25302 หลัักและระบบงานแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา รหััส 20024 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิจิ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
	ศิิลปกรรม
ชุุดวิิชา

10151 ไทยศึึกษา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�	

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10151 ไทยศึึกษา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�	

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�	

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
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หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต รหััส 20034 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิจิ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
	ศิิลปกรรม
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
26301 การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตและการศึึกษานอกระบบ
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
1,000 บาท
2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
26301 การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตและการศึึกษานอกระบบ
1,000 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20121 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชุุดวิิชา
21001	พััฒนาการและการเรีียนรู้้�ของเด็็กปฐมวััย
21002 นวััตกรรมการสื่่�อสารเพื่่�อการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
21003 การเล่่น ของเล่่น และเครื่่�องเล่่นสำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
26301 การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตและการศึึกษานอกระบบ
1,000 บาท
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หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม รหััส 20131
หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

ชุุดวิิชา
21006	สุุขภาวะเด็็กปฐมวััย
21007 อาหารและโภชนาการสำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
21008 การพััฒนาทัักษะชีีวิิตสำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ รหััส 20241 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชุุดวิิชา
26001	ธรรมชาติิและพััฒนาการของผู้้�สููงอายุุ
26002 การเรีียนรู้้�เพื่่�อชีีวิิตสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
26003 	สื่่�อเพื่่�อการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
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สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ รหััส 20

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20244 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาทางการศึึกษา (วิิชาเอกปฐมวััยศึึกษา)
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม	ท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

ชุุดวิิชา
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โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20244 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางการศึึกษา
10151 ไทยศึึกษา
21328 นวััตกรรม สื่่�อและเทคโนโลยีีการศึึกษาสำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
21329 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้านร่่างกาย อารมณ์์ - จิิตใจ
			 และสัังคม

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

7)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีสาขาวิิชาอื่่�น ๆ
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
21005 การประเมิินและการสร้้างเสริิมพฤติิกรรมเด็็กปฐมวััย

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา รหััส 20014 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิจิ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
	ศิิลปกรรม
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
25301 จิิตวิิทยาและสัังคมวิิทยาพื้้�นฐานเพื่่�อการแนะแนว
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
			 และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา(1)
2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
25301 จิิตวิิทยาและสัังคมวิิทยาพื้้�นฐานเพื่่�อการแนะแนว
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
			 และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา(1)
ชุุดวิิชา

หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิิชาเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชาหรืือ
		รายวิิชาที่่�ไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีีจากเว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตร
		ปริิญญาตรีี→ สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
	ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่่ล� งทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีีวัันและคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
		ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน
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วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา รหััส 20014 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
25301 จิิตวิิทยาและสัังคมวิิทยาพื้้�นฐานเพื่่�อการแนะแนว
			 และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา
25303 การแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยากัับคุุณภาพชีีวิิต
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา(1)

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท

เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

เสาร์์

15 ก.ค. 2566	บ่่าย

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา รหััส 20024 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิจิ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
	ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
27103 สื่่�อการศึึกษาพััฒนสรร
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
27103 สื่่�อการศึึกษาพััฒนสรร
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิิชาเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชาหรืือ
		รายวิิชาที่่�ไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีีจากเว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตร
		ปริิญญาตรีี→ สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
	ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่่ล� งทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีีวัันและคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
		ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
25301 จิิตวิิทยาและสัังคมวิิทยาพื้้�นฐานเพื่่�อการแนะแนว
			 และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา(1)

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
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วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา รหััส 20024 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
27103 สื่่�อการศึึกษาพััฒนสรร
1,000 บาท
27117 เทคโนโลยีีการจััดการศึึกษา
1,100 บาท

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

ชุุดวิิชา

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต รหััส 20034 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิจิ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
	ศิิลปกรรม
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
26302 การจััดการศึึกษานอกระบบเพื่่�อการเรีียนรู้้�ในชุุมชน
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการเรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต 1,000 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
26302 การจััดการศึึกษานอกระบบเพื่่�อการเรีียนรู้้�ในชุุมชน
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการเรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต 1,000 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
26302 การจััดการศึึกษานอกระบบเพื่่�อการเรีียนรู้้�ในชุุมชน
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการเรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ รหััส 20241 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชุุดวิิชา
26004 การบริิหารและจััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
26005 กรณีีศึึกษาการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,000 บาท
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
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4) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ รหััส 30
สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ รหััส 30 มีีวััตถุุประสงค์์หลัักที่่�จะให้้การศึึกษาแก่่นัักศึึกษาและผู้้ส� นใจได้้รัับความรู้้�
ความเข้้าใจและสามารถประยุุกต์์ใช้้เทคนิิค ทฤษฎีีและหลัักการบริิหารงานจากหลัักสููตรต่่าง ๆ ได้้แก่่ หลัักสููตรเทคโนโลยีี
บััณฑิิต หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต
และหลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต ซึ่่�งความรู้้�ความเข้้าใจและการนำำ�ไปใช้้จะเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�เรีียนหรืือผู้้�ทำำ�งานอยู่่�ในภาครััฐและ
ภาคเอกชน
นอกจากการสอน สาขาวิิชาฯ ยัังมุ่่�งส่่งเสริิมงานวิิจัยั ด้้านการบริิหาร เพื่อ่� นำำ�ผลที่่�ได้้รับั มาปรัับใช้้ในการผลิิตเอกสาร
การสอน หรืือปรัับปรุุงชุุดวิิชาต่่าง ๆ ให้้เหมาะสมกัับพััฒนาการของสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา
สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ เปิิดสอนหลัักสููตรต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. หลัักสููตรเทคโนโลยีีบััณฑิิต
    วิิชาเอกการจััดการงานก่่อสร้้าง (ต่่อเนื่่�อง) รหััส 30142 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
2. หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) รหััส 30234
3. หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
3.1 วิิชาเอกการเงิิน รหััส 30274
3.2 วิิชาเอกการตลาด รหััส 30284
3.3 วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว รหััส 30264
4. หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
4.1 วิิชาเอกการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ รหััส 30354
4.2 วิิชาเอกการบริิหารท้้องถิ่่�นและการจััดการเมืือง รหััส 30384
4.3 วิิชาเอกการจััดการภาครััฐและเอกชน รหััส 30394
5. หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต รหััส 30424 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการมีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่่�อพััฒนาบุุคลากรและผลิิตบััณฑิิตในสาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ ซึ่่�งเป็็นการสนัับสนุุนการพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมของประเทศ
2. เพื่อ่� ส่่งเสริิมการวิิจัยั ค้้นคว้้าในสาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ เพื่อ่� ความก้้าวหน้้าทางวิิชาการและเพื่อ่� ประโยชน์์ใน
การพััฒนาประเทศ
3. เพื่อ่� เป็็นศููนย์์บริิการทางวิิชาการแก่่ประชาชน ตลอดทั้้�งการเผยแพร่่ความรู้้ด้� า้ นวิิทยาการจััดการในหมู่่�นัักธุุรกิิจ
ข้้าราชการ และนัักบริิหารด้้านต่่าง ๆ
4. เพื่่�อส่่งเสริิมคุุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีีพด้้านการบริิหารและการจััดการ
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในสาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ สามารถประกอบอาชีีพดัังนี้้�
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรเทคโนโลยีีบััณฑิิต สามารถประกอบอาชีีพการจััดการงานก่่อสร้้างและวิิชาชีีพที่่�
เกี่่ย� วข้้อง ทั้้�งในลัักษณะของการประกอบวิิชาชีีพอิสิ ระและเข้้าทำำ�งานในองค์์กร หรืือหน่่วยงานทั้้�งในภาครััฐและภาคเอกชน
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สามารถประกอบอาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจทุุกด้้านทั้้�งภาครััฐ
ภาคเอกชน และประกอบอาชีีพส่ว่ นตััว เช่่น ค้้าขาย นัักธุุรกิิจ นัักการเงิิน นัักการธนาคาร เลขานุุการ นัักการตลาด พนัักงานขาย
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ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สามารถประกอบอาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจทุุกด้้านทั้้�งภาครััฐ
ภาคเอกชน และประกอบอาชีีพส่ว่ นตััว เช่่น ค้้าขาย นัักธุุรกิิจ นัักการเงิิน นัักการธนาคาร เลขานุุการ นัักการตลาด พนัักงานขาย
พนัักงานบริิการ มััคคุุเทศก์์
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในหลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต สามารถประกอบอาชีีพได้้หลายลัักษณะทั้้�งใน
หน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน และรััฐวิิสาหกิิจ เช่่น ปลััดอำำ�เภอ ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล (อบต.) พััฒนากร
นัักวิิชาการ เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารงานทั่่�วไป และตำำ�รวจ
ผู้้�ที่่สำ� ำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรบััญชีีบัณ
ั ฑิิต สามารถประกอบอาชีีพที่่เ� กี่่ย� วกัับการบััญชีี เช่่น นัักบััญชีี ผู้้ส� อบบััญชีีทั้้ง�
ภาครััฐ และภาคเอกชน ประกอบอาชีีพส่่วนตััว ทั้้�งนี้้�ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาทุุกหลัักสููตรของสาขาวิิชาวิิทยาการจััดการสามารถ
ศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้�นทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรเทคโนโลยีีบััณฑิิต
วิิชาเอกการจััดการงานก่่อสร้้าง (ต่่อเนื่่�อง) รหััส 30142 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ชื่่�อปริิญญา
เทคโนโลยีีบััณฑิิต (การจััดการงานก่่อสร้้าง)
Bachelor of Technology (Construction
Management)

ชื่่�อย่่อ
ทล.บ. (การจััดการงานก่่อสร้้าง)
B.Tech. (Construction Management)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก

วิิชาเอกการจััดการงานก่่อสร้้าง (ต่่อเนื่่�อง)
รหััส 30142

ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า
ในสาขาวิิชาช่่างก่่อสร้้าง ช่่างโยธา ช่่างเทคนิิคสถาปััตยกรรม
	ช่่างสำำ�รวจ วิิศวกรรมการทาง วิิศวกรรมชลประทาน วิิศวกรรม
โยธา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) สาขาวิิชา
เทคนิิคอุุตสาหกรรม โดยมีีพื้้�นความรู้้�เดิิม ปวช. ก่่อสร้้าง และ
	มีีประสบการณ์์การทำำ�งานด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการก่่อสร้้าง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีศิิลปบััณฑิิต (มััณฑนศิิลป์์) เฉพาะ
สาขาวิิชาการออกแบบตกแต่่งภายใน หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีช่่างชลประทานบััณฑิิต หรืือ
5. 	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาปริิ ญ ญาตรีี ห รืื อ เทีี ย บเท่่ า ในสาขาวิิ ช า
	วิิศวกรรมศาสตร์์ (วิิศวกรรมโยธา วิิศวกรรมไฟฟ้้า วิิศวกรรม
เครื่่�องกล) หรืือ
6.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีสถาปััตยกรรมศาสตร์์ (สถาปััตยกรรม
หลััก สถาปััตยกรรมภายใน ภููมิิสถาปััตยกรรม) หรืือ
7.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาประกาศนีี ย บัั ต รวิิ ช าชีี พ เทคนิิ ค (ปวท.)
ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรมในสาขาวิิชาเทคนิิควิิศวกรรม
	สำำ�รวจ เทคนิิควิิศวกรรมโยธา เทคนิิคสถาปััตยกรรม
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 136-138
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 202
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 211

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2569
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการจััดการงานก่่อสร้้าง (ต่่อเนื่่�อง) (30142)

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ
รหััส 30

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

136 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรเทคโนโลยีีบััณฑิิต
วิิชาเอกการจััดการงานก่่อสร้้าง (ต่่อเนื่่�อง) รหััส 30142 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาช่่างก่่อสร้้าง ช่่างโยธา ช่่างเทคนิิคสถาปััตยกรรม ช่่างสำำ�รวจ
วิิศวกรรมการทาง วิิศวกรรมชลประทาน วิิศวกรรมโยธา หรืือสาขาวิิชาเทคนิิคอุุตสาหกรรม โดยมีีพื้้�นความรู้้�เดิิม
ปวช. ก่่อสร้้าง และมีีประสบการณ์์การทำำ�งานด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการก่่อสร้้าง หรืือปริิญญาตรีีศิิลปบััณฑิิต
(มัั ณ ฑนศิิ ล ป์์ ) เฉพาะสาขาวิิ ช าการออกแบบตกแต่่ ง ภายใน หรืื อ ปริิ ญ ญาตรีี ช่่ า งชลประทานบัั ณ ฑิิ ต หรืื อ
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาวิิศวกรรมศาสตร์์ (วิิศวกรรมโยธา วิิศวกรรมไฟฟ้้า วิิศวกรรมเครื่่�องกล)
หรืือสถาปััตยกรรมศาสตร์์ (สถาปััตยกรรมหลััก สถาปััตยกรรมภายใน ภููมิิสถาปััตยกรรม)

วิิชาเอกการจััดการงานก่่อสร้้าง (ต่่อเนื่่�อง) (30142) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา
9	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
13	ชุุดวิิชา

(18 หน่่วยกิิต)
(54 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(78 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
วิิชาเฉพาะพื้้�นฐาน 3 ชุุดวิิชา
30205 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิ

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
9	ชุุดวิิชา (54 หน่่วยกิิต)
31306 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการจััดการ
โครงการเพื่่�องานก่่อสร้้าง(1)

31413 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการจััดการ
เครื่่�องจัักรกลงานก่่อสร้้าง(1)

วิิชาเฉพาะด้้าน 6 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 5 ชุุดวิิชา
31307 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการ
31309 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการจััดการ 31414 โครงการด้้านการจััดการงาน
(1)
	วางแผนงานก่่อสร้้าง 		
งานสนามในงานก่่อสร้้าง(1)		
ก่่อสร้้างและประสบการณ์์		
31308 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการสำำ�รวจ 31412 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการควบคุุม		วิิชาชีีพการจััดการงานก่่อสร้้าง(2)
ปริิมาณและการประมาณราคา		
และการตรวจงานก่่อสร้้าง(1)
			
งานก่่อสร้้าง(1)
		 - และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30105 การบััญชีีและการเงิิน
31405 การวิิเคราะห์์โครงการ
32330 เศรษฐศาสตร์์เพื่่�อการจััดการ
เพื่่�องานก่่อสร้้าง
31407 เทคโนโลยีีการก่่อสร้้างขนาดใหญ่่
และการภาษีีอากร
31305 เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อ
31410 การจััดการงานก่่อสร้้างอย่่างยั่่�งยืืน 54130 เทคโนโลยีีการจััดการ
		
การจััดการงานก่่อสร้้าง
31411 การจััดการทรััพยากรอาคาร
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีทั้้�งทฤษฎีีและการฝึึกปฏิิบััติิผ่่านระบบ Online
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรมในสาขาวิิชาเทคนิิควิิศวกรรมสำำ�รวจ เทคนิิควิิศวกรรมโยธา 
และเทคนิิคสถาปััตยกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)
วิิชาเฉพาะพื้้�นฐาน 3 ชุุดวิิชา
30205 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิ
31306 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการจััดการ 31413 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการจััดการ
โครงการเพื่่�องานก่่อสร้้าง(1) 		
เครื่่�องจัักรกลงานก่่อสร้้าง(1)
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีทั้้�งทฤษฎีีและการฝึึกปฏิิบััติิผ่่านระบบ Online

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการจััดการงานก่่อสร้้าง (ต่่อเนื่่�อง) (30142)

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

วิิชาเอกการจััดการงานก่่อสร้้าง (ต่่อเนื่่�อง) (30142) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)
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วิิชาเฉพาะด้้าน 9 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
31305 เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อ
31309 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการจััดการ 31412 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการควบคุุม
การจััดการงานก่่อสร้้าง
งานสนามในงานก่่อสร้้าง(1)
		
และการตรวจงานก่่อสร้้าง(1)
31307 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการ
31407 เทคโนโลยีีการก่่อสร้้างขนาดใหญ่่ 31414 โครงการด้้านการจััดการงาน
(1)
			วางแผนงานก่่อสร้้าง
31410 การจััดการงานก่่อสร้้างอย่่างยั่่�งยืืน		
ก่่อสร้้างและประสบการณ์์
31308 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการสำำ�รวจ				
วิิชาชีีพการจััดการงานก่่อสร้้าง(2)
			 ปริิมาณและการประมาณ
ราคางานก่่อสร้้าง(1)
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30105 การบััญชีีและการเงิิน
31411 การจััดการทรััพยากรอาคาร 54130 เทคโนโลยีีการจััดการ
เพื่่�องานก่่อสร้้าง
32330 เศรษฐศาสตร์์เพื่่�อการจััดการ
อาชีีวอนามััยและ
31405 การวิิเคราะห์์โครงการ
และการภาษีีอากร		
ความปลอดภััย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีทั้้�งทฤษฎีีและการฝึึกปฏิิบััติิผ่่านระบบ Online
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) รหััส 30234
ชื่่�อปริิญญา
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)

ชื่่�อย่่อ
บธ.บ. (การจััดการ)
B.B.A. (Management)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก

บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ)
รหััส 30234

ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืื อ เทีี ย บเท่่ า
ตามที่่� ก ระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก ารรัั บ รอง และต้้ อ งเป็็ นผู้้� ที่่� มีี
	ประสบการณ์์ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือ
การเป็็นผู้้�นำำ�สัังคม อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี
หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า 25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมา
	พร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััครเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณา
รัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีี ย บเท่่ า ในประเภทวิิ ช าพาณิิ ช ยกรรม/บริิ ห ารธุุ ร กิิ จ หรืื อ
อนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขา
	วิิ ช าเศรษฐศาสตร์์ วิิ ช าเอกการเงิิ น และการธนาคาร และ
	วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ หรืือ
5. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืือ
อนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่�่ไม่่ใช่่สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือ
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และ
	วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ หรืือ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 141-148
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 203
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 212

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) (30234)

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ
รหััส 30

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
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สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ
รหััส 30
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ)
รหััส 30234
(ต่่อ)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
6. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และ
	วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ หรืือ
7. 	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาปริิ ญ ญาชั้้� น ใดชั้้� น หนึ่่� ง ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ ส าขาวิิ ช า
บริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและ
การธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 141-148

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) (30234) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 203
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 212
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) รหััส 30234

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า  หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
22	ชุุดวิิชา (132 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) (30234)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ดัังนี้้�
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 8 ชุุดวิิชา
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ 30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ 32206 สถิิติิธุุรกิิจและการวิิเคราะห์์
30205 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิ
30210 การจััดการการผลิิตและ		
เชิิงปริิมาณ
30208 การบััญชีีการเงิินและการบััญชีี		ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด	 60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
			 เพื่่�อการจััดการ
30211 องค์์การและการจััดการ และ
					
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์และ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรม
32482 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
การจััดการเพื่่�อสร้้างสมรรถนะ		
องค์์การ		
การจััดการ(1)
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ 32452 กลยุุทธ์์การจััดการ
32493 การจััดการนวััตกรรมและ
		 และธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์		
ทรััพยากรมนุุษย์์และ		
การจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืน
			
		
องค์์การแห่่งการเรีียนรู้้�		

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) (30234) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)
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- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาการจััดการทั่่�วไปและทรััพยากรมนุุษย์์
32343 ธุุรกิิจระหว่่างประเทศและ
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม
32453 การพนัักงานสััมพัันธ์์และ
			 การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน		
และการค้้าปลีีก		
การบริิหารค่่าตอบแทน
กลุ่่�มวิิชาผู้้�ประกอบการ
32449 การสร้้างธุุรกิิจและการเป็็น 32494 แผนธุุรกิิจและการวิิจััยธุุรกิิจ
			 ผู้้�ประกอบการ
กลุ่่�มวิิชาการเงิิน
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ
32340 การเงิินส่่วนบุุคคลและ
			 หลัักการประกัันภััย		
การภาษีีอากร
กลุ่่�มวิิชาการตลาด
32432 การจััดการผลิิตภััณฑ์์และราคา 32474 การสื่่�อสารและการส่่งเสริิมการตลาด
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
ในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา
10	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
14	ชุุดวิิชา

(18 หน่่วยกิิต)
(60 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) (30234)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
			
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
30208 การบััญชีีการเงิินและ
30210 การจััดการการผลิิตและ
32206 สถิิติิธุุรกิิจและการวิิเคราะห์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด		
เชิิงปริิมาณ
วิิชาเฉพาะด้้าน 7 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์และ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรม
32482 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
การจััดการเพื่่�อสร้้างสมรรถนะ		
องค์์การ		
การจััดการ(1)
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ 32452 กลยุุทธ์์การจััดการ
32493 การจััดการนวััตกรรม
และธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์		
ทรััพยากรมนุุษย์์และ		
และการจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืน
					
องค์์การแห่่งการเรีียนรู้้�
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาการจััดการทั่่�วไปและทรััพยากรมนุุษย์์
32343 ธุุรกิิจระหว่่างประเทศและ
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม
32453 การพนัักงานสััมพัันธ์์และ
			 การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน		
และการค้้าปลีีก		
การบริิหารค่่าตอบแทน
กลุ่่�มวิิชาผู้้�ประกอบการ
32449 การสร้้างธุุรกิิจและการเป็็น 32494 แผนธุุรกิิจและการวิิจััยธุุรกิิจ
			 ผู้้�ประกอบการ
กลุ่่�มวิิชาการเงิิน
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ
32340 การเงิินส่่วนบุุคคล
			 หลัักการประกัันภััย		
และการภาษีีอากร
กลุ่่�มวิิชาการตลาด
32432 การจััดการผลิิตภััณฑ์์และราคา 32474 การสื่่�อสารและการส่่งเสริิมการตลาด
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
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โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

3. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ สา ขาวิิ ช าบริิ ห ารธุุ รกิิ จ หรืื อ สาขาวิิ ช าเศรษฐศาสตร์์  วิิ ช าเอกการเงิิ น และการธนาคาร  และวิิ ช าเอก
เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) (30234) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
20	ชุุดวิิชา (120 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 8 ชุุดวิิชา
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ 30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ 32206
30205 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิ
30210 การจััดการการผลิิตและ		
30208 การบััญชีีการเงิินและการบััญชีี		ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด	 60120
			 เพื่่�อการจััดการ
30211 องค์์การและการจััดการ และ
					
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์และ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรม
32482
			 การจััดการเพื่่�อสร้้างสมรรถนะ		
องค์์การ		
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อ
32452 กลยุุทธ์์การจััดการ
32493
			 การจััดการและธุุรกิิจ		
ทรััพยากรมนุุษย์์และ		
			อิิเล็็กทรอนิิกส์์		
องค์์การแห่่งการเรีียนรู้้�		

ไทยศึึกษา

สถิิติิธุุรกิิจและการวิิเคราะห์์
เชิิงปริิมาณ
หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น

ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
การจััดการ(1)
การจััดการนวััตกรรม		
และการจััดการเพื่่�อ
ความยั่่�งยืืน		

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

4. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิิน
และการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
10	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
12	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(60 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) (30234)

- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาการจััดการทั่่�วไปและทรััพยากรมนุุษย์์
32343 ธุุรกิิจระหว่่างประเทศและ
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม
32453 การพนัักงานสััมพัันธ์์และ
			 การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน		
และการค้้าปลีีก		
การบริิหารค่่าตอบแทน
กลุ่่�มวิิชาผู้้�ประกอบการ
32449 การสร้้างธุุรกิิจและการเป็็น 32494 แผนธุุรกิิจและการวิิจััยธุุรกิิจ
			 ผู้้�ประกอบการ
กลุ่่�มวิิชาการเงิิน
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ
32340 การเงิินส่่วนบุุคคล
			 หลัักการประกัันภััย		
และการภาษีีอากร
กลุ่่�มวิิชาการตลาด
32432 การจััดการผลิิตภััณฑ์์และราคา 32474 การสื่่�อสารและการส่่งเสริิมการตลาด
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) (30234) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
30208 การบััญชีีการเงิินและ
30210 การจััดการการผลิิตและ
32206 สถิิติิธุุรกิิจและการวิิเคราะห์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด		
เชิิงปริิมาณ
วิิชาเฉพาะด้้าน 7 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์และ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรม
32482 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
การจััดการเพื่่�อสร้้างสมรรถนะ		
องค์์การ		
การจััดการ(1)
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อ
32452 กลยุุทธ์์การจััดการ
32493 การจััดการนวััตกรรม
การจััดการและธุุรกิิจ		
ทรััพยากรมนุุษย์์และ		
และการจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืน
	อิิเล็็กทรอนิิกส์์		
องค์์การแห่่งการเรีียนรู้้�
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาการจััดการทั่่�วไปและทรััพยากรมนุุษย์์
32343 ธุุรกิิจระหว่่างประเทศและ
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม
32453 การพนัักงานสััมพัันธ์์และ
			 การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน		
และการค้้าปลีีก		
การบริิหารค่่าตอบแทน
กลุ่่�มวิิชาผู้้�ประกอบการ
32449 การสร้้างธุุรกิิจและการเป็็น 32494 แผนธุุรกิิจและการวิิจััยธุุรกิิจ
			 ผู้้�ประกอบการ
กลุ่่�มวิิชาการเงิิน
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ
32340 การเงิินส่่วนบุุคคลและ
			 หลัักการประกัันภััย		
การภาษีีอากร
กลุ่่�มวิิชาการตลาด
32432 การจััดการผลิิตภััณฑ์์และราคา 32474 การสื่่�อสารและการส่่งเสริิมการตลาด
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิิน
และการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 8 ชุุดวิิชา
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ 30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ 32206
30205 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิ
30210 การจััดการการผลิิตและ		
30208 การบััญชีีการเงิินและการบััญชีี		ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด	 60120
			 เพื่่�อการจััดการ
30211 องค์์การและการจััดการ และ
					
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์และ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรม
32482
การจััดการเพื่่�อสร้้างสมรรถนะ		
องค์์การ		
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อ
32452 กลยุุทธ์์การจััดการ
32493
การจััดการและธุุรกิิจ		
ทรััพยากรมนุุษย์์และ		
	อิิเล็็กทรอนิิกส์์		
องค์์การแห่่งการเรีียนรู้้�

สถิิติิธุุรกิิจและการวิิเคราะห์์
เชิิงปริิมาณ
หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น

ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
การจััดการ(1)
การจััดการนวััตกรรม
และการจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืน

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) (30234)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) (30234) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)
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- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาการจััดการทั่่�วไปและทรััพยากรมนุุษย์์
32343 ธุุรกิิจระหว่่างประเทศและ
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม
32453 การพนัักงานสััมพัันธ์์และ
			 การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน		
และการค้้าปลีีก		
การบริิหารค่่าตอบแทน
กลุ่่�มวิิชาผู้้�ประกอบการ
32449 การสร้้างธุุรกิิจและการเป็็น 32494 แผนธุุรกิิจและการวิิจััยธุุรกิิจ
			 ผู้้�ประกอบการ
กลุ่่�มวิิชาการเงิิน
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ
32340 การเงิินส่่วนบุุคคล
			 หลัักการประกัันภััย		
และการภาษีีอากร
กลุ่่�มวิิชาการตลาด
32432 การจััดการผลิิตภััณฑ์์และราคา 32474 การสื่่�อสารและการส่่งเสริิมการตลาด
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
วิิชาเอกการเงิิน รหััส 30274
ชื่่�อปริิญญา
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
Bachelor of Business Administration

ชื่่�อย่่อ
บธ.บ.
B.B.A.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก

วิิชาเอกการเงิิน
รหััส 30274

ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืื อ เทีี ย บเท่่ า
ตามที่่� ก ระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก ารรัั บ รอง และต้้ อ งเป็็ นผู้้� ที่่� มีี
	ประสบการณ์์ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือ
การเป็็นผู้้�นำำ�สัังคม อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี
หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า 25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมา
	พร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััครเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณา
รัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีี ย บเท่่ า ในประเภทวิิ ช าพาณิิ ช ยกรรม/บริิ ห ารธุุ ร กิิ จ
สาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเงิินและการธนาคาร การจััดการ
ทรัั พ ยากรมนุุ ษ ย์์ การจัั ด การทั่่� ว ไป หรืื อ อนุุ ป ริิ ญ ญาหรืื อ
เทีียบเท่่าในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์
	วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์
ธุุรกิิจ หรืือ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 151-158
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 204
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 213-214

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการเงิิน (30274)

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ
รหััส 30

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
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สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ
รหััส 30
วิิชาเอกการเงิิน
รหััส 30274

วิิชาเอกการเงิิน (30274) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

(ต่่อ)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
5. 	สำำ�เร็็ จการศึึ กษาประกาศนีี ยบัั ตรวิิชาชีีพชั้้� นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่า หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/
บริิ ห ารธุุ ร กิิ จ ที่่� ไ ม่่ ใช่่ ส าขาวิิ ช าการบัั ญ ชีี การตลาด การเงิิ น
และการธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การจััดการทั่่�วไป
หรืือ
6. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า
ที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืืออนุุปริิญญา
หรืื อ เทีี ย บเท่่ า ที่�่ ไ ม่่ ใช่่ ส าขาวิิ ช าบริิ ห ารธุุ ร กิิ จ หรืื อ สาขาวิิ ช า
เศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอก
เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ หรืือ
7.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และ
	วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ หรืือ
8.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาปริิ ญ ญาชั้้� น ใดชั้้� น หนึ่่� ง ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ ส าขาวิิ ช า
บริิ ห ารธุุ ร กิิ จ หรืื อ สาขาวิิ ช าเศรษฐศาสตร์์ วิิ ช าเอกการเงิิ น
และการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 151-158
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 204
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 213-214
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
วิิชาเอกการเงิิน รหััส 30274

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
23	ชุุดวิิชา (138 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการเงิิน (30274)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ดัังนี้้�
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
30208 การบััญชีีการเงิินและ
30210 การจััดการการผลิิตและ
30212 คณิิตศาสตร์์ สถิิติิธุุรกิิจ
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด		
และการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ
30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ 30211 องค์์การและการจััดการ และ		
เพื่่�อการตััดสิินใจ
					
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
วิิชาเฉพาะด้้าน 11 ชุุดวิิชา
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ 32340 การเงิินส่่วนบุุคคลและ
32456 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการเงิิน(1)
32303 การจััดการการเงิิน		
การภาษีีอากร
32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิิน 32344 ตลาดการเงิินและสถาบัันการเงิิน		
หลัักทรััพย์์
			 และการศึึกษาความเป็็นไปได้้ 32454 การวิิจััยทางธุุรกิิจ การวางแผน 32490 การวิิเคราะห์์ตราสาร
			ของโครงการ		
และการควบคุุมทางการเงิิน		
ทางการเงิินและการจััดการสิินเชื่่�อ
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ
32455 ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่างประเทศ
			 หลัักการประกัันภััย				

152 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกการเงิิน (30274) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิจิ  สาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเงิิน
และการธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การจััดการทั่่�วไป หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิจิ
หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(18 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 1 ชุุดวิิชา
30212 คณิิตศาสตร์์ สถิิติิธุุรกิิจ
			 และการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ
			 เพื่่�อการตััดสิินใจ
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

3. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่า หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่
สาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเงิินและการธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การจััดการทั่่�วไป
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการเงิิน (30274)

วิิชาเฉพาะด้้าน 10 ชุุดวิิชา
32303 การจััดการการเงิิน
32340 การเงิินส่่วนบุุคคล และ
32455 ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่างประเทศ
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิิน		
การภาษีีอากร
32456 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการเงิิน(1)
			 และการศึึกษาความเป็็นไปได้้ 32344 ตลาดการเงิิน และสถาบัันการเงิิน 32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์
			ของโครงการ
32454 การวิิจััยทางธุุรกิิจ		
หลัักทรััพย์์
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ		
การวางแผน และ
32490 การวิิเคราะห์์ตราสารทางการเงิิน
			 หลัักการประกัันภััย		
การควบคุุมทางการเงิิน		
และการจััดการสิินเชื่่�อ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

วิิชาเอกการเงิิน (30274) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
30208 การบััญชีีการเงิินและการบััญชีี 30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ 30212 คณิิตศาสตร์์ สถิิติิธุุรกิิจ		
			 เพื่่�อการจััดการ				
และการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ
							
เพื่่�อการตััดสิินใจ
วิิชาเฉพาะด้้าน 10 ชุุดวิิชา
32303 การจััดการการเงิิน
32340 การเงิินส่่วนบุุคคลและ
32456 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการเงิิน(1)
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิิน		
การภาษีีอากร
32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์
			 และการศึึกษาความเป็็นไปได้้ 32344 ตลาดการเงิิน และสถาบัันการเงิิน		
หลัักทรััพย์์
			ของโครงการ
32454 การวิิจััยทางธุุรกิิจ การวางแผน 32490 การวิิเคราะห์์ตราสารทางการเงิิน
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ		
และการควบคุุมทางการเงิิน		
และการจััดการสิินเชื่่�อ
			 หลัักการประกัันภััย
32455 ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่างประเทศ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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4. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ สา ขาวิิ ช าบริิ ห ารธุุ รกิิ จ หรืื อ สาขาวิิ ช าเศรษฐศาสตร์์  วิิ ช าเอกการเงิิ น และการธนาคาร  และวิิ ช าเอก
เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการเงิิน (30274)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
30208 การบััญชีีการเงิินและ
30210 การจััดการการผลิิตและ
30212 คณิิตศาสตร์์ สถิิติิธุุรกิิจ
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด		
และการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ
30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ 30211 องค์์การและการจััดการ และ		
เพื่่�อการตััดสิินใจ
					
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
วิิชาเฉพาะด้้าน 11 ชุุดวิิชา
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ 32340 การเงิินส่่วนบุุคคลและ
32455 ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่างประเทศ
32303 การจััดการการเงิิน		
การภาษีีอากร
32456 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการเงิิน(1)
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิิน 32344 ตลาดการเงิิน และ
32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์
			 และการศึึกษาความเป็็นไปได้้		
สถาบัันการเงิิน		
หลัักทรััพย์์
			ของโครงการ
32454 การวิิจััยทางธุุรกิิจ การวางแผน 32490 การวิิเคราะห์์ตราสารทางการเงิิน
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ		
และการควบคุุมทางการเงิิน		
และการจััดการสิินเชื่่�อ
			 หลัักการประกัันภััย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
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โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและ
การธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ

วิิชาเอกการเงิิน (30274) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
12	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
14	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(72 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(84 หน่่วยกิิต)

1	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
วิิชาแกน 1 ชุุดวิิชา
30212 คณิิตศาสตร์์ สถิิติิธุุรกิิจ
			 และการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ
			 เพื่่�อการตััดสิินใจ
วิิชาเฉพาะด้้าน 11 ชุุดวิิชา
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ 32340
32303 การจััดการการเงิิน		
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิิน 32344
			 และการศึึกษาความเป็็นไปได้้		
			ของโครงการ
32454
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ		
			 หลัักการประกัันภััย		
		

12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

การเงิินส่่วนบุุคคลและ
32455
การภาษีีอากร
32456
ตลาดการเงิิน และ
32457
สถาบัันการเงิิน		
การวิิจััยทางธุุรกิิจ
32490
การวางแผน และ		
การควบคุุมทางการเงิิน

ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่างประเทศ
ประสบการณ์์วิิชาชีีพการเงิิน(1)
การลงทุุนและการวิิเคราะห์์
หลัักทรััพย์์
การวิิเคราะห์์ตราสารทางการเงิิน
และการจััดการสิินเชื่่�อ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

6. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิิน
และการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
19	ชุุดวิิชา (114 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
30208 การบััญชีีการเงิินและ
30210 การจััดการการผลิิตและ
30212
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด		
30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ 30211 องค์์การและการจััดการ และ		
					
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 60120

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

คณิิตศาสตร์์ สถิิติิธุุรกิิจ
และการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ
เพื่่�อการตััดสิินใจ
หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการเงิิน (30274)

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

วิิชาเอกการเงิิน (30274) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

158 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเฉพาะด้้าน 11 ชุุดวิิชา
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ 32340 การเงิินส่่วนบุุคคลและ
32455 ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่างประเทศ
32303 การจััดการการเงิิน		
การภาษีีอากร
32456 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการเงิิน(1)
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิิน 32344 ตลาดการเงิิน และ
32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์
			 และการศึึกษาความเป็็นไปได้้		
สถาบัันการเงิิน		
หลัักทรััพย์์
			ของโครงการ
32454 การวิิจััยทางธุุรกิิจ การวางแผน 32490 การวิิเคราะห์์ตราสารทางการเงิิน
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ		
และการควบคุุมทางการเงิิน		
และการจััดการสิินเชื่่�อ
			 หลัักการประกัันภััย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
วิิชาเอกการตลาด รหััส 30284
ชื่่�อปริิญญา
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
Bachelor of Business Administration

ชื่่�อย่่อ
บธ.บ.
B.B.A.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ
รหััส 30

ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืื อ เทีี ย บเท่่ า
ตามที่่� ก ระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก ารรัั บ รอง และต้้ อ งเป็็ นผู้้� ที่่� มีี
	ประสบการณ์์ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือ
การเป็็นผู้้�นำำ�สัังคมอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี
หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า 25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมา
	พร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััครเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณา
รัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่าในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชา
การบัั ญ ชีี การตลาด การเงิิ น และการธนาคาร การจัั ด การ
ทรััพยากรมนุุษย์์ การจััดการทั่่�วไป หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
ในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอก
การเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ หรืือ
5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืือ
อนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่�่ไม่่ใช่่สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือ
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และ
	วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ หรืือ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 161-167
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 205
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 214-215

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการตลาด (30284)

วิิชาเอกการตลาด
รหััส 30284

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
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สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ
รหััส 30
วิิชาเอกการตลาด
รหััส 30284
(ต่่อ)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
6. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และ
	วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ หรืือ
7.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาปริิ ญ ญาชั้้� น ใดชั้้� น หนึ่่� ง ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ ส าขาวิิ ช า
บริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและ
การธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 161-167

วิิชาเอกการตลาด (30284) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 205
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 214-215
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
วิิชาเอกการตลาด รหััส 30284

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
22	ชุุดวิิชา (132 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการตลาด (30284)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ดัังนี้้�
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
30208 การบััญชีีการเงิินและ
30210 การจััดการการผลิิตและ
30212 คณิิตศาสตร์์ สถิิติิธุุรกิิจ			
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด		
และการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ
30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ 30211 องค์์การและการจััดการ และ		
เพื่่�อการตััดสิินใจ
					
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
วิิชาเฉพาะด้้าน 10 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 9 ชุุดวิิชา
32302 การจััดการการตลาด	
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด	 32473 การจััดการช่่องทางการตลาด
32316 การจััดการการขายและ		
และการวิิจััยการตลาด และ		
และห่่วงโซ่่อุุปทาน
			ศิิลปะการขาย		
การศึึกษาความเป็็นไปได้้
32474 การสื่่�อสารและการส่่งเสริิม
32333 การวิิเคราะห์์พฤติิกรรม
32432 การจััดการผลิิตภััณฑ์์และราคา		
การตลาด	
			 ผู้้�บริิโภค
32435 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ	
32489 การตลาดร่่วมสมััย		
(1)
					
การตลาด 		
และการตลาดดิิจิิทััล

วิิชาเอกการตลาด (30284) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)
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- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม 32449 การสร้้างธุุรกิิจและ
32476 การตลาดสถาบัันและ
			 และการค้้าปลีีก		
การเป็็นผู้้�ประกอบการ		
การตลาดบริิการ
32414 การตลาดสิินค้้าเกษตรกัับ
32475 การตลาดระหว่่างประเทศ
			 เศรษฐกิิจของไทย		
และการตลาดโลก
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่� ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด
การเงิินและการธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การจััดการทั่่�วไป หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชา
บริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา
10	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
14	ชุุดวิิชา

(18 หน่่วยกิิต)
(60 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3 	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

3. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ สา ขาวิิ ช าบริิ ห ารธุุ รกิิ จ หรืื อ สาขาวิิ ช าเศรษฐศาสตร์์  วิิ ช าเอกการเงิิ น และการธนาคาร  และวิิ ช าเอก
เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
20	ชุุดวิิชา (120 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการตลาด (30284)

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10 	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 1 ชุุดวิิชา
30212 คณิิตศาสตร์์ สถิิติิธุุรกิิจ และ
			 การวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณเพื่่�อการตััดสิินใจ
วิิชาเฉพาะด้้าน 9 ชุุดวิิชา
32302 การจััดการการตลาด	
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด	 32473 การจััดการช่่องทางการตลาด
32316 การจััดการการขายและ		
และการวิิจััยการตลาด และ		
และห่่วงโซ่่อุุปทาน
			ศิิลปะการขาย		
การศึึกษาความเป็็นไปได้้
32474 การสื่่�อสารและการส่่งเสริิมการตลาด
32333 การวิิเคราะห์์พฤติิกรรม
32432 การจััดการผลิิตภััณฑ์์และราคา 32489 การตลาดร่่วมสมััย
			 ผู้้�บริิโภค
32435 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ		
และการตลาดดิิจิิทััล
(1)
					
การตลาด
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

164 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกการตลาด (30284) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
30208 การบััญชีีการเงิินและ
30210 การจััดการการผลิิตและ
30212 คณิิตศาสตร์์ สถิิติิธุุรกิิจ
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด		
และการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ
30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ 30211 องค์์การและการจััดการ และ		
เพื่่�อการตััดสิินใจ
					
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
วิิชาเฉพาะด้้าน 10 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 9 ชุุดวิิชา
32302 การจััดการการตลาด	
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 32473 การจััดการช่่องทางการตลาด
32316 การจััดการการขายและ		
และการวิิจััยการตลาด และ		
และห่่วงโซ่่อุุปทาน
			ศิิลปะการขาย		
การศึึกษาความเป็็นไปได้้
32474 การสื่่�อสารและการส่่งเสริิมการตลาด
32333 การวิิเคราะห์์พฤติิกรรม
32432 การจััดการผลิิตภััณฑ์์และราคา 32489 การตลาดร่่วมสมััย
			 ผู้้�บริิโภค
32435 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการตลาด(1)		
และการตลาดดิิจิิทััล
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม 32449 การสร้้างธุุรกิิจและการเป็็น
32476 การตลาดสถาบัันและ
			 และการค้้าปลีีก		
ผู้้�ประกอบการ		
การตลาดบริิการ
32414 การตลาดสิินค้้าเกษตรกัับ
32475 การตลาดระหว่่างประเทศ
			 เศรษฐกิิจของไทย		
และการตลาดโลก
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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4. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิิน
และการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
10	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
12	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(60 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการตลาด (30284)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 1 ชุุดวิิชา
30212 คณิิตศาสตร์์ สถิิติิธุุรกิิจ และ
			 การวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณเพื่่�อการตััดสิินใจ
วิิชาเฉพาะด้้าน 9 ชุุดวิิชา
32302 การจััดการการตลาด	
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด	 32473 การจััดการช่่องทางการตลาด
32316 การจััดการการขายและ		
และการวิิจััยการตลาด และ		
และห่่วงโซ่่อุุปทาน
			ศิิลปะการขาย		
การศึึกษาความเป็็นไปได้้
32474 การสื่่�อสารและการส่่งเสริิมการตลาด
32333 การวิิเคราะห์์พฤติิกรรม
32432 การจััดการผลิิตภััณฑ์์และราคา 32489 การตลาดร่่วมสมััย
			 ผู้้�บริิโภค
32435 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการตลาด(1)		
และการตลาดดิิจิิทััล
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

166 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

5. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิิน
และการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

วิิชาเอกการตลาด (30284) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
30208 การบััญชีีการเงิินและ
30210 การจััดการการผลิิตและ
30212
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด		
30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ 30211 องค์์การและการจััดการ และ		
					
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 60120
วิิชาเฉพาะด้้าน 10 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 9 ชุุดวิิชา
32302 การจััดการการตลาด	
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด	 32473
32316 การจััดการการขายและ		
และการวิิจััยการตลาด และ		
			ศิิลปะการขาย		
การศึึกษาความเป็็นไปได้้
32474
32333 การวิิเคราะห์์พฤติิกรรม
32432 การจััดการผลิิตภััณฑ์์และราคา 32489
			 ผู้้�บริิโภค
32435 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการตลาด(1)		
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม 32449 การสร้้างธุุรกิิจและ
32476
			 และการค้้าปลีีก		
การเป็็นผู้้�ประกอบการ		
32414 การตลาดสิินค้้าเกษตรกัับ
32475 การตลาดระหว่่างประเทศ
			 เศรษฐกิิจของไทย		
และการตลาดโลก

คณิิตศาสตร์์ สถิิติิธุุรกิิจ
และการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ
เพื่่�อการตััดสิินใจ
หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
การจััดการช่่องทางการตลาด
และห่่วงโซ่่อุุปทาน
การสื่่�อสารและการส่่งเสริิมการตลาด
การตลาดร่่วมสมััย
และการตลาดดิิจิิทััล
การตลาดสถาบัันและ
การตลาดบริิการ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

167

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการตลาด (30284)

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว รหััส 30264
ชื่่�อปริิญญา
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
Bachelor of Business Administration

ชื่่�อย่่อ
บธ.บ.
B.B.A.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)

วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว (30264) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ
รหััส 30
วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว
รหััส 30264

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืื อ เทีี ย บเท่่ า
ตามที่่� ก ระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก ารรัั บ รอง และต้้ อ งเป็็ นผู้้� ที่่� มีี
	ประสบการณ์์ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือ
การเป็็นผู้้�นำำ�สัังคมอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี
หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า 25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมา
	พร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััครเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณา
รัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีี ย บเท่่ า ในประเภทวิิ ช าพาณิิ ช ยกรรม/บริิ ห ารธุุ ร กิิ จ หรืื อ
ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจ
	ท่่องเที่่�ยว การโรงแรมและการบริิการ หรืืออนุุปริิญญาหรืือ
เทีียบเท่่าในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ธุุรกิิจบริิการ คอมพิิวเตอร์์
ธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
	วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร หรืือสาขาวิิชาการโรงแรม
และการท่่องเที่่�ยว หรืือ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 170-181
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 206-207
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 216-217
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สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ
รหััส 30
วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว
รหััส 30264
(ต่่อ)
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ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 170-181
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 206-207
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 216-217

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว (30264)

5. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า
ที่่ไ� ม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืือประเภทวิิชา
	อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว
การโรงแรมและการบริิการ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่ไ่� ม่่ใช่่
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ธุุรกิิจบริิการ คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ หรืือ
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ วิิชาเอกการเงิิน
และการธนาคาร หรืือสาขาวิิชาการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว
หรืือ
6. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตร 2 ปีี ของโรงเรีียนการจััดการ
โรงแรมและการท่่องเที่่�ยวนานาชาติิ (I-TIM) หรืือ
7. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
ธุุรกิิจบริิการ คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์
	วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร
หรืือสาขาวิิชาการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว หรืือ
8. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขา
	วิิชาอื่่น� ที่ไ่� ม่่ใช่่สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ธุุรกิิจบริิการ คอมพิิวเตอร์์
ธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
	วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร หรืือสาขาวิิชาการโรงแรมและ
การท่่องเที่่�ยว
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว รหััส 30264

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
24	ชุุดวิิชา (144 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว (30264) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ดัังนี้้�
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
30208 การบััญชีีการเงิินและ
30210 การจััดการการผลิิตและ
30212 คณิิตศาสตร์์ สถิิติิธุุรกิิจ
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด		
และการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ
30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ 30211 องค์์การและการจััดการ และ		
เพื่่�อการตััดสิินใจ
					
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ นัักศึึกษาจะต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะผ่่านระบบการศึึกษาทางไกล เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
		มีีสมรรถนะในการเรีียนรู้้�และประยุุกต์์วิิชาการ การคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ การวางแผน การวิิเคราะห์์ การตััดสิินใจและการจััดการธุุรกิิจ
		ที่่�เกี่่�ยวข้้องในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
(3)
	นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะยื่่�นคำำ�ขอใบอนุุญาตเป็็นมััคคุุเทศก์์ ขอแนะนำำ�ให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 32484 ความรู้้�พื้้�นฐานของ
		มััคคุุเทศก์์และการท่่องเที่่�ยวอาเซีียน และชุุดวิิชา 32485 ความรู้้�เฉพาะอาชีีพมััคคุุเทศก์์และการบริิการในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
		โดยนัักศึึกษาที่่�เรีียนชุุดวิิชา 32485 ต้้องออกทััศนศึึกษาตามเส้้นทางที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว (30264)

วิิชาเฉพาะด้้าน 12 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ 32337 การจััดการการตลาดเพื่่�อ
32477 การจััดการธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยวและ
			ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม		
การท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม 		มััคคุุเทศก์์และการจััดการ
			ท่่องเที่่�ยว	
32338 เทคโนโลยีีสารสนเทศสำำ�หรัับ		
ธุุรกิิจตััวแทนท่่องเที่่�ยว(1)
32336 การจััดการทรััพยากร		อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว	
32495 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ
			 การท่่องเที่่�ยวไทยอย่่างยั่่�งยืืน				
การท่่องเที่่�ยว(2)
- และเลืือก 6 ชุุดวิิชา จาก 2 กลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาความสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32478 การจััดการธุุรกิิจการจััด	
32484 ความรู้้�พื้้�นฐานของมััคคุุเทศก์์ 32487 การเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ
			 ประชุุม นิิทรรศการและ		
และการท่่องเที่่�ยวอาเซีียน(3)		
โรงแรมขนาดย่่อมและ
			 การท่่องเที่่�ยวเพื่่�อเป็็นรางวััล 32485 ความรู้้�เฉพาะอาชีีพมััคคุุเทศก์์		
การจััดการที่่�พัักทางเลืือก
32479 การจััดการโรงแรมและ 		
และการบริิการในอุุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริิการในธุุรกิิจ
			 กลยุุทธ์์การจััดการโรงแรม		ท่่องเที่่�ยว(3)		
โรงแรมและภััตตาคาร
				
32486 การจััดการธุุรกิิจโรงแรมและ
					ภััตตาคารระหว่่างประเทศ
กลุ่่�มวิิชาภาษาต่่างประเทศเพื่่�องานอาชีีพ เลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษ
11302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อ
11303 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ		
การท่่องเที่่�ยว		พนัักงานโรงแรม
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี		
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
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โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว (30264) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืือประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม
ท่่องเที่่�ยว สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว การโรงแรมและการบริิการ  หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าใน
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ธุุรกิิจบริิการ คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ  หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์  วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
      วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร หรืือสาขาวิิชาการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา
12	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
16	ชุุดวิิชา

(18 หน่่วยกิิต)
(72 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(96 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา			
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
					
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ 32337 การจััดการการตลาดเพื่่�อ
32477 การจััดการธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยวและ
			ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม		
การท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม		มััคคุุเทศก์์และการจััดการ
			ท่่องเที่่�ยว	
32338 เทคโนโลยีีสารสนเทศสำำ�หรัับ		
ธุุรกิิจตััวแทนท่่องเที่่�ยว(1)
32336 การจััดการทรััพยากร		อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว	
32495 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
			 การท่่องเที่่�ยวไทยอย่่างยั่่�งยืืน				
การจััดการการท่่องเที่่�ยว(2)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ นัักศึึกษาจะต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะผ่่านระบบการศึึกษาทางไกล เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
		มีีสมรรถนะในการเรีียนรู้้�และประยุุกต์์วิิชาการ การคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ การวางแผน การวิิเคราะห์์ การตััดสิินใจและการจััดการธุุรกิิจ
		ที่่�เกี่่�ยวข้้องในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

173

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1)	นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะยื่่�นคำำ�ขอใบอนุุญาตเป็็นมััคคุุเทศก์์ ขอแนะนำำ�ให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 32484 ความรู้้�พื้้�นฐานของ
		มััคคุุเทศก์์และการท่่องเที่่�ยวอาเซีียน และชุุดวิิชา 32485 ความรู้้�เฉพาะอาชีีพมััคคุุเทศก์์และการบริิการในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
		โดยนัักศึึกษาที่่�เรีียนชุุดวิิชา 32485 ต้้องออกทััศนศึึกษาตามเส้้นทางที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว (30264)

- และเลืือก 6 ชุุดวิิชา จาก 2 กลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาความสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32478 การจััดการธุุรกิิจการจััด	
32484 ความรู้้�พื้้�นฐานของมััคคุุเทศก์์ 32487 การเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ
			 ประชุุม นิิทรรศการและ		
และการท่่องเที่่�ยวอาเซีียน(1)		
โรงแรมขนาดย่่อมและ		
			 การท่่องเที่่�ยวเพื่่�อเป็็นรางวััล 32485 ความรู้้�เฉพาะอาชีีพมััคคุุเทศก์์		
การจััดการที่่�พัักทางเลืือก
32479 การจััดการโรงแรมและ		
และการบริิการในอุุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริิการในธุุรกิิจ
			 กลยุุทธ์์การจััดการโรงแรม		ท่่องเที่่�ยว(1)		
โรงแรมและภััตตาคาร
				
32486 การจััดการธุุรกิิจโรงแรมและ
					ภััตตาคารระหว่่างประเทศ
กลุ่่�มวิิชาภาษาต่่างประเทศเพื่่�องานอาชีีพ เลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษ
11302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อ
11303 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับพนัักงาน
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ		
การท่่องเที่่�ยว		
โรงแรม
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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3. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืือประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม
ท่่องเที่่�ยว สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว การโรงแรมและการบริิการ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ธุุรกิิจบริิการ คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร  หรืือสาขาวิิชาการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
22	ชุุดวิิชา (132 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว (30264) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
30208 การบััญชีีการเงิินและ
30210 การจััดการการผลิิตและ
30212 คณิิตศาสตร์์ สถิิติิธุุรกิิจ
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด		
และการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ
30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ 30211 องค์์การและการจััดการ และ		
เพื่่�อการตััดสิินใจ
					
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
วิิชาเฉพาะด้้าน 12 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ 32337 การจััดการการตลาดเพื่่�อ
32477 การจััดการธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยวและ
			ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม		
การท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม		มััคคุุเทศก์์และการจััดการ
			ท่่องเที่่�ยว	
32338 เทคโนโลยีีสารสนเทศสำำ�หรัับ		
ธุุรกิิจตััวแทนท่่องเที่่�ยว(1)
32336 การจััดการทรััพยากร		อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว	
32495 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
		
			 การท่่องเที่่�ยวไทยอย่่างยั่่�งยืืน		
การจััดการการท่่องเที่่�ยว(2)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ นัักศึึกษาจะต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะผ่่านระบบการศึึกษาทางไกล เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
		มีีสมรรถนะในการเรีียนรู้้�และประยุุกต์์วิิชาการ การคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ การวางแผน การวิิเคราะห์์ การตััดสิินใจและการจััดการธุุรกิิจ
		ที่่�เกี่่�ยวข้้องในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1)	นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะยื่่�นคำำ�ขอใบอนุุญาตเป็็นมััคคุุเทศก์์ ขอแนะนำำ�ให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 32484 ความรู้้�พื้้�นฐานของ
		มััคคุุเทศก์์และการท่่องเที่่�ยวอาเซีียน และชุุดวิิชา 32485 ความรู้้�เฉพาะอาชีีพมััคคุุเทศก์์และการบริิการในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
		โดยนัักศึึกษาที่่�เรีียนชุุดวิิชา 32485 ต้้องออกทััศนศึึกษาตามเส้้นทางที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว (30264)

- และเลืือก 6 ชุุดวิิชา จาก 2 กลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาความสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32478 การจััดการธุุรกิิจการจััด	
32484 ความรู้้�พื้้�นฐานของมััคคุุเทศก์์ 32487 การเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ
			 ประชุุม นิิทรรศการและ		
และการท่่องเที่่�ยวอาเซีียน(1)		
โรงแรมขนาดย่่อมและ		
			 การท่่องเที่่�ยวเพื่่�อเป็็นรางวััล 32485 ความรู้้�เฉพาะอาชีีพมััคคุุเทศก์์		
การจััดการที่่�พัักทางเลืือก
32479 การจััดการโรงแรมและ		
และการบริิการในอุุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริิการในธุุรกิิจ
			 กลยุุทธ์์การจััดการโรงแรม		ท่่องเที่่�ยว(1)		
โรงแรมและภััตตาคาร
				
32486 การจััดการธุุรกิิจโรงแรมและ
					ภััตตาคารระหว่่างประเทศ
กลุ่่�มวิิชาภาษาต่่างประเทศเพื่่�องานอาชีีพ เลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษ
11302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อ
11303 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับพนัักงาน
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ		
การท่่องเที่่�ยว		
โรงแรม
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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4. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตร 2 ปีี ของโรงเรีียนการจััดการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยวนานาชาติิ (I-TIM)
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
20	ชุุดวิิชา (120 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว (30264) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 4 ชุุดวิิชา
30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ 30212 คณิิตศาสตร์์ สถิิติิธุุรกิิจ
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
30211 องค์์การและการจััดการ และ		
และการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ
			 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์		
เพื่่�อการตััดสิินใจ
วิิชาเฉพาะด้้าน 12 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ 32337 การจััดการการตลาดเพื่่�อ
32477 การจััดการธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยวและ
			ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม		
การท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม		มััคคุุเทศก์์และการจััดการ
			ท่่องเที่่�ยว	
32338 เทคโนโลยีีสารสนเทศสำำ�หรัับ		
ธุุรกิิจตััวแทนท่่องเที่่�ยว(1)
32336 การจััดการทรััพยากร		อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว	
32495 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
		
			 การท่่องเที่่�ยวไทยอย่่างยั่่�งยืืน		
การจััดการการท่่องเที่่�ยว(2)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ นัักศึึกษาจะต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะผ่่านระบบการศึึกษาทางไกล เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
		มีีสมรรถนะในการเรีียนรู้้�และประยุุกต์์วิิชาการ การคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ การวางแผน การวิิเคราะห์์ การตััดสิินใจและการจััดการธุุรกิิจ
		ที่่�เกี่่�ยวข้้องในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1)	นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะยื่่�นคำำ�ขอใบอนุุญาตเป็็นมััคคุุเทศก์์ ขอแนะนำำ�ให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 32484 ความรู้้�พื้้�นฐานของ
		มััคคุุเทศก์์และการท่่องเที่่�ยวอาเซีียน และชุุดวิิชา 32485 ความรู้้�เฉพาะอาชีีพมััคคุุเทศก์์และการบริิการในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
		โดยนัักศึึกษาที่่�เรีียนชุุดวิิชา 32485 ต้้องออกทััศนศึึกษาตามเส้้นทางที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว (30264)

- และเลืือก 6 ชุุดวิิชา จาก 2 กลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาความสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32478 การจััดการธุุรกิิจการจััด	
32484 ความรู้้�พื้้�นฐานของมััคคุุเทศก์์ 32487 การเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ
			 ประชุุม นิิทรรศการและ		
และการท่่องเที่่�ยวอาเซีียน(1)		
โรงแรมขนาดย่่อมและ		
การจััดการที่่�พัักทางเลืือก
			 การท่่องเที่่�ยวเพื่่�อเป็็นรางวััล 32485 ความรู้้�เฉพาะอาชีีพมััคคุุเทศก์์		
32479 การจััดการโรงแรมและ		
และการบริิการในอุุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริิการในธุุรกิิจ
			 กลยุุทธ์์การจััดการโรงแรม		ท่่องเที่่�ยว(1)		
โรงแรมและภััตตาคาร
				
32486 การจััดการธุุรกิิจโรงแรมและ
					ภััตตาคารระหว่่างประเทศ
กลุ่่�มวิิชาภาษาต่่างประเทศเพื่่�องานอาชีีพ เลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษ
11302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อ
11303 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับพนัักงาน
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ		
การท่่องเที่่�ยว		
โรงแรม
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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5. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ธุุรกิิจบริิการ คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชา
เศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร  หรืือสาขาวิิชาการโรงแรมและ
การท่่องเที่่�ยว
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
12	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
14	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(72 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว (30264) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ 32337 การจััดการการตลาดเพื่่�อ
32477 การจััดการธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยวและ
			ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม		
การท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม		มััคคุุเทศก์์และการจััดการ
			ท่่องเที่่�ยว	
32338 เทคโนโลยีีสารสนเทศสำำ�หรัับ		
ธุุรกิิจตััวแทนท่่องเที่่�ยว(1)
32336 การจััดการทรััพยากร		อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว	
32495 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
		
			 การท่่องเที่่�ยวไทยอย่่างยั่่�งยืืน		
การจััดการการท่่องเที่่�ยว(2)
- และเลืือก 6 ชุุดวิิชา จาก 2 กลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาความสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32478 การจััดการธุุรกิิจการจััด	
32484 ความรู้้�พื้้�นฐานของมััคคุุเทศก์์ 32487 การเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ
			 ประชุุม นิิทรรศการและ		
และการท่่องเที่่�ยวอาเซีียน(3)		
โรงแรมขนาดย่่อมและ		
			 การท่่องเที่่�ยวเพื่่�อเป็็นรางวััล 32485 ความรู้้�เฉพาะอาชีีพมััคคุุเทศก์์		
การจััดการที่่�พัักทางเลืือก
32479 การจััดการโรงแรมและ		
และการบริิการในอุุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริิการในธุุรกิิจ
			 กลยุุทธ์์การจััดการโรงแรม		ท่่องเที่่�ยว(3)		
โรงแรมและภััตตาคาร
				
32486 การจััดการธุุรกิิจโรงแรมและ
					ภััตตาคารระหว่่างประเทศ
กลุ่่�มวิิชาภาษาต่่างประเทศเพื่่�องานอาชีีพ เลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษ
11302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อ
11303 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับพนัักงาน
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ		
การท่่องเที่่�ยว		
โรงแรม
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ นัักศึึกษาจะต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะผ่่านระบบการศึึกษาทางไกล เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
		มีีสมรรถนะในการเรีียนรู้้�และประยุุกต์์วิิชาการ การคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ การวางแผน การวิิเคราะห์์ การตััดสิินใจและการจััดการธุุรกิิจ
		ที่่�เกี่่�ยวข้้องในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
(3)
	นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะยื่่�นคำำ�ขอใบอนุุญาตเป็็นมััคคุุเทศก์์ ขอแนะนำำ�ให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 32484 ความรู้้�พื้้�นฐานของ
		มััคคุุเทศก์์และการท่่องเที่่�ยวอาเซีียน และชุุดวิิชา 32485 ความรู้้�เฉพาะอาชีีพมััคคุุเทศก์์และการบริิการในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
		โดยนัักศึึกษาที่่�เรีียนชุุดวิิชา 32485 ต้้องออกทััศนศึึกษาตามเส้้นทางที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

6. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ธุุรกิิจบริิการ 
คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร หรืือ
สาขาวิิชาการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
20	ชุุดวิิชา (120 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10151 ไทยศึึกษา

1	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว (30264)

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว (30264) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
30208 การบััญชีีการเงิินและ
30210 การจััดการการผลิิตและ
30212 คณิิตศาสตร์์ สถิิติิธุุรกิิจ
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด		
และการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ
30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ 30211 องค์์การและการจััดการ และ		
เพื่่�อการตััดสิินใจ
					
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
วิิชาเฉพาะด้้าน 12 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ 32337 การจััดการการตลาดเพื่่�อ
32477 การจััดการธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยวและ
			ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม		
การท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม		มััคคุุเทศก์์และการจััดการ
			ท่่องเที่่�ยว	
32338 เทคโนโลยีีสารสนเทศสำำ�หรัับ		
ธุุรกิิจตััวแทนท่่องเที่่�ยว(1)
32336 การจััดการทรััพยากร		อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว	
32495 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
		
			 การท่่องเที่่�ยวไทยอย่่างยั่่�งยืืน		
การจััดการการท่่องเที่่�ยว(2)
- และเลืือก 6 ชุุดวิิชา จาก 2 กลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาความสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32478 การจััดการธุุรกิิจการจััด	
32484 ความรู้้�พื้้�นฐานของมััคคุุเทศก์์ 32487 การเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ
			 ประชุุม นิิทรรศการและ		
และการท่่องเที่่�ยวอาเซีียน(3)		
โรงแรมขนาดย่่อมและ		
การจััดการที่่�พัักทางเลืือก
			 การท่่องเที่่�ยวเพื่่�อเป็็นรางวััล 32485 ความรู้้�เฉพาะอาชีีพมััคคุุเทศก์์		
32479 การจััดการโรงแรมและ		
และการบริิการในอุุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริิการในธุุรกิิจ
			 กลยุุทธ์์การจััดการโรงแรม		ท่่องเที่่�ยว(3)		
โรงแรมและภััตตาคาร
				
32486 การจััดการธุุรกิิจโรงแรมและ
					ภััตตาคารระหว่่างประเทศ
กลุ่่�มวิิชาภาษาต่่างประเทศเพื่่�องานอาชีีพ เลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษ
11302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อ
11303 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับพนัักงาน
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ		
การท่่องเที่่�ยว		
โรงแรม

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ นัักศึึกษาจะต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะผ่่านระบบการศึึกษาทางไกล เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
		มีีสมรรถนะในการเรีียนรู้้�และประยุุกต์์วิิชาการ การคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ การวางแผน การวิิเคราะห์์ การตััดสิินใจและการจััดการธุุรกิิจ
		ที่่�เกี่่�ยวข้้องในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
(3)
	นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะยื่่�นคำำ�ขอใบอนุุญาตเป็็นมััคคุุเทศก์์ ขอแนะนำำ�ให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 32484 ความรู้้�พื้้�นฐานของ
		มััคคุุเทศก์์และการท่่องเที่่�ยวอาเซีียน และชุุดวิิชา 32485 ความรู้้�เฉพาะอาชีีพมััคคุุเทศก์์และการบริิการในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
		โดยนัักศึึกษาที่่�เรีียนชุุดวิิชา 32485 ต้้องออกทััศนศึึกษาตามเส้้นทางที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว (30264)

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
1) วิิชาเอกการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ รหััส 30354
2) วิิชาเอกการบริิหารท้้องถิ่่�นและการจััดการเมืือง รหััส 30384
3) วิิชาเอกการจััดการภาครััฐและเอกชน รหััส 30394
ชื่่�อปริิญญา
รััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต
Bachelor of Public Administration

ชื่่�อย่่อ
รป.บ.
B.P.A.

หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ
รหััส 30
1) วิิชาเอกการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
รหััส 30354
2) วิิชาเอกการบริิหารท้้องถิ่่�นและ
การจััดการเมืือง รหััส 30384
3) วิิชาเอกการจััดการภาครััฐและเอกชน
รหััส 30394

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่าตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีี พ หรืือการดำำ�ร งชีี วิิ ต หรืือการเป็็ น
	ผู้้�นำำ�สัังคมอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือ
มีี อ ายุุ ไ ม่่ น้้ อ ยกว่่ า 25 ปีี บ ริิ บููร ณ์์ ในวัั น เปิิ ด ภาคการศึึ ก ษา
	ที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมา
	พร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณา
รัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
หรืือ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 184-191
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 207-208
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 217-218
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สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ
รหััส 30
1) วิิชาเอกการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
รหััส 30354
2) วิิชาเอกการบริิหารท้้องถิ่่�นและ
การจััดการเมืือง รหััส 30384
3) วิิชาเอกการจััดการภาครััฐและเอกชน
รหััส 30394
(ต่่อ)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 184-191
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 207-208
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 217-218

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต

4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า
ที่ไ่� ม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการบััญชีี
การตลาด การเลขานุุ ก าร คอมพิิ ว เตอร์์ ธุุ ร กิิ จ การเงิิ น และ
การธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การจััดการทั่่�วไป หรืือ
ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจ
	ท่่องเที่่�ยว การโรงแรมและการบริิการ หรืือประเภทวิิชาธุุรกิิจการค้้า
	ต่่างประเทศ การจััดการงานบุุคคล ธุุรกิิจประกัันภััย ธุุรกิิจโรงแรม
ธุุรกิิจสถานพยาบาล การประชาสััมพัันธ์์ และธุุรกิิจหนัังสืือพิิมพ์์
และสิ่่�งพิิมพ์์ หรืือ
5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า
ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการบััญชีี
การตลาด การเลขานุุ ก าร คอมพิิ ว เตอร์์ ธุุ ร กิิ จ การเงิิ น และ
การธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การจััดการทั่่�วไป หรืือ
ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจ
	ท่่องเที่่�ยว การโรงแรมและการบริิการ หรืือประเภทวิิชาธุุรกิิจ
การค้้ าต่่ างประเทศ การจัั ดการงานบุุ คคล ธุุ รกิิ จประกัั นภัั ย
ธุุรกิิจโรงแรม ธุุรกิิจสถานพยาบาล การประชาสััมพัันธ์์ และ
ธุุรกิิจหนัังสืือพิิมพ์์และสิ่่�งพิิมพ์์ หรืือ
6.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�น ๆ
ที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ รััฐประศาสนศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์
(รััฐศาสตร์์และรััฐประศาสนศาสตร์์) บริิหารธุุรกิิจ พาณิิชยศาสตร์์
และการบััญชีี ศิิลปศาสตร์์ สารสนเทศศาสตร์์ หรืือ
7.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาอนุุ ป ริิ ญ ญาหรืื อ เทีี ย บเท่่ า ในสาขาวิิ ช า
	รััฐศาสตร์์ รััฐประศาสนศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์ (รััฐศาสตร์์และ
	รััฐประศาสนศาสตร์์) บริิหารธุุรกิิจ พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
	ศิิลปศาสตร์์ สารสนเทศศาสตร์์ หรืือปริิญญาตรีี หรืือสููงกว่่า
ปริิญญาตรีีในทุุกสาขาวิิชา
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
1) วิิชาเอกการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ รหััส 30354
2) วิิชาเอกการบริิหารท้้องถิ่่�นและการจััดการเมืือง รหััส 30384
3) วิิชาเอกการจััดการภาครััฐและเอกชน รหััส 30394
1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า

หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
20	ชุุดวิิชา (120 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ดัังนี้้�
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 9 ชุุดวิิชา
32304 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 33303 นโยบายสาธารณะและ
33401 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
33201 การบริิหารราชการไทย 		
การวางแผน 		
บริิหารรััฐกิิจ(1)
33207 เศรษฐศาสตร์์และการคลััง
33304 การวิิจััยทางรััฐประศาสนศาสตร์์ 41463 องค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการ
			 สาธารณะ
33309 การจััดการองค์์การและ		ยุุติิธรรม หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
33208 แนวคิิดและทฤษฎีีทาง 		พฤติิกรรมองค์์การ 		
และหลัักธรรมาภิิบาล
			รััฐประศาสนศาสตร์์

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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วิิชาเฉพาะด้้าน 5 ชุุดวิิชา

โดยเลืือกจากวิิชาเอกใดวิิชาเอกหนึ่่�ง ดัังต่่อไปนี้้�
1) วิิชาเอกการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ รหััส 30354

33410 การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ 33450 การบริิหารค่่าตอบแทน
33456 เทคนิิคและเครื่่�องมืือ
33412 การวางแผนทรััพยากรมนุุษย์์ 		
และประโยชน์์เกื้้�อกููล 		
การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
				
33451 การจััดหาทรััพยากรมนุุษย์์

2) วิิชาเอกการบริิหารท้้องถิ่่�นและการจััดการเมืือง รหััส 30384

3342 1 การบริิหารท้้องถิ่่�น
33446 นโยบาย แผน
33448 การบริิหารการคลัังและ
33422 การบริิหารการพััฒนาเมืือง 		
และโครงการท้้องถิ่่�น 		
การจััดการทุุนในท้้องถิ่่�น
			 และเมืืองอััจฉริิยะ
33447 การจััดบริิการสาธารณะของท้้องถิ่่�น

3) วิิชาเอกการจััดการภาครััฐและเอกชน รหััส 30394

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต

33402 เทคนิิคและเครื่่�องมืือ
33443 การบริิหารการเปลี่่�ยนแปลง 33449 การบริิหารการบริิการ
			 การจััดการภาครััฐ 		
และนวััตกรรม 		
สาธารณะและเครืือข่่าย
33442 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ในภาครััฐ 33444 การบริิหารองค์์การภาครััฐ
					
และเอกชน
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

186 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง  (ปวส.)  หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิจิ
สาขาวิิชาการบััญชีี  การตลาด  การเลขานุุการ  คอมพิิวเตอร์์ธุรกิ
ุ จิ   การเงิินและการธนาคาร  การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
การจััดการทั่่�วไป หรืือประเภทวิิชาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว การโรงแรมและ
การบริิการ  หรืือประเภทวิิชาธุุรกิิจการค้้าต่่างประเทศ  การจััดการงานบุุคคล  ธุุรกิิจประกัันภััย  ธุุรกิิจโรงแรม
ธุุรกิิจสถานพยาบาล  การประชาสััมพัันธ์์   และธุุรกิิจหนัังสืือพิิมพ์์และสิ่่�งพิิมพ์์   หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
ในสาขาวิิชาอื่่�น ๆ  ที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ รััฐประศาสนศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์ (รััฐศาสตร์์และรััฐประศาสนศาสตร์์)
บริิหารธุุรกิิจ พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี ศิิลปศาสตร์์ สารสนเทศศาสตร์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 9 ชุุดวิิชา
32304 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 33303 นโยบายสาธารณะและ
33401 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
33201 การบริิหารราชการไทย 		
การวางแผน 		
บริิหารรััฐกิิจ(1)
33207 เศรษฐศาสตร์์และการคลััง
33304 การวิิจััยทางรััฐประศาสนศาสตร์์ 41463 องค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการ
			 สาธารณะ
33309 การจััดการองค์์การและ		ยุุติิธรรม หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
33208 แนวคิิดและทฤษฎีีทาง 		พฤติิกรรมองค์์การ 		
และหลัักธรรมาภิิบาล
			รััฐประศาสนศาสตร์์
วิิชาเฉพาะด้้าน 5 ชุุดวิิชา

โดยเลืือกจากวิิชาเอกใดวิิชาเอกหนึ่่�ง ดัังต่่อไปนี้้�
1) วิิชาเอกการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ รหััส 30354

33410 การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ 33450 การบริิหารค่่าตอบแทน
33456 เทคนิิคและเครื่่�องมืือ
33412 การวางแผนทรััพยากรมนุุษย์์ 		
และประโยชน์์เกื้้�อกููล 		
การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
				
33451 การจััดหาทรััพยากรมนุุษย์์

2) วิิชาเอกการบริิหารท้้องถิ่่�นและการจััดการเมืือง รหััส 30384

3342 1 การบริิหารท้้องถิ่่�น
33446 นโยบาย แผน
33448 การบริิหารการคลัังและ
33422 การบริิหารการพััฒนาเมืือง 		
และโครงการท้้องถิ่่�น 		
การจััดการทุุนในท้้องถิ่่�น
			 และเมืืองอััจฉริิยะ
33447 การจััดบริิการสาธารณะของท้้องถิ่่�น
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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3) วิิชาเอกการจััดการภาครััฐและเอกชน รหััส 30394

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต

33402 เทคนิิคและเครื่่�องมืือ
33443 การบริิหารการเปลี่่�ยนแปลง 33449 การบริิหารการบริิการ
			 การจััดการภาครััฐ 		
และนวััตกรรม 		
สาธารณะและเครืือข่่าย
33442 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ในภาครััฐ 33444 การบริิหารองค์์การภาครััฐ
					
และเอกชน
ค. หมวดวิิชาเลืือก
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

188 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

3. ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการบััญชีี  
การตลาด การเลขานุุการ คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ การเงิินและการธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การจััดการทั่่�วไป
หรืือประเภทวิิชาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว การโรงแรมและการบริิการ หรืือ
ประเภทวิิชาธุุรกิิจการค้้าต่่างประเทศ การจััดการงานบุุคคล ธุุรกิิจประกัันภััย ธุุรกิิจโรงแรม ธุุรกิิจสถานพยาบาล    
การประชาสััมพัันธ์์ และธุุรกิิจหนัังสืือพิิมพ์์และสิ่่�งพิิมพ์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
				
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต 		
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
วิิชาแกน 9 ชุุดวิิชา
32304 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 33303 นโยบายสาธารณะและ
33401 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
33201 การบริิหารราชการไทย 		
การวางแผน 		
บริิหารรััฐกิิจ(1)
33207 เศรษฐศาสตร์์และการคลััง
33304 การวิิจััยทางรััฐประศาสนศาสตร์์ 41463 องค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการ
			 สาธารณะ
33309 การจััดการองค์์การและ		ยุุติิธรรม หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
33208 แนวคิิดและทฤษฎีีทาง 		พฤติิกรรมองค์์การ 		
และหลัักธรรมาภิิบาล
			รััฐประศาสนศาสตร์์
วิิชาเฉพาะด้้าน 5 ชุุดวิิชา

โดยเลืือกจากวิิชาเอกใดวิิชาเอกหนึ่่�ง ดัังต่่อไปนี้้�
1) วิิชาเอกการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ รหััส 30354

33410 การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ 33450 การบริิหารค่่าตอบแทน
33456 เทคนิิคและเครื่่�องมืือ
33412 การวางแผนทรััพยากรมนุุษย์์ 		
และประโยชน์์เกื้้�อกููล 		
การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
					
33451 การจััดหาทรััพยากรมนุุษย์์

2) วิิชาเอกการบริิหารท้้องถิ่่�นและการจััดการเมืือง รหััส 30384

3342 1 การบริิหารท้้องถิ่่�น
33446 นโยบาย แผน
33448 การบริิหารการคลัังและ
33422 การบริิหารการพััฒนาเมืือง 		
และโครงการท้้องถิ่่�น 		
การจััดการทุุนในท้้องถิ่่�น
			 และเมืืองอััจฉริิยะ
33447 การจััดบริิการสาธารณะของท้้องถิ่่�น

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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3) วิิชาเอกการจััดการภาครััฐและเอกชน รหััส 30394

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต

33402 เทคนิิคและเครื่่�องมืือ
33443 การบริิหารการเปลี่่�ยนแปลง 33449 การบริิหารการบริิการ
			 การจััดการภาครััฐ 		
และนวััตกรรม 		
สาธารณะและเครืือข่่าย
33442 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ในภาครััฐ 33444 การบริิหารองค์์การภาครััฐ
					
และเอกชน
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

190 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

4. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชารััฐศาสตร์์ รััฐประศาสนศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์ (รััฐศาสตร์์และ
    รััฐประศาสนศาสตร์์) บริิหารธุุรกิิจ พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี ศิิลปศาสตร์์ สารสนเทศศาสตร์์ หรืือปริิญญาตรีี
หรืือสููงกว่่าปริิญญาตรีีในทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
14	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
16	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(84 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(96 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 9 ชุุดวิิชา
32304 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 33303 นโยบายสาธารณะและ
33401 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
33201 การบริิหารราชการไทย 		
การวางแผน 		
บริิหารรััฐกิิจ(1)
33207 เศรษฐศาสตร์์และการคลััง
33304 การวิิจััยทางรััฐประศาสนศาสตร์์ 41463 องค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการ
			 สาธารณะ
33309 การจััดการองค์์การและ		ยุุติิธรรม หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
33208 แนวคิิดและทฤษฎีีทาง 		พฤติิกรรมองค์์การ 		
และหลัักธรรมาภิิบาล
			รััฐประศาสนศาสตร์์
วิิชาเฉพาะด้้าน 5 ชุุดวิิชา

โดยเลืือกจากวิิชาเอกใดวิิชาเอกหนึ่่�ง ดัังต่่อไปนี้้�
1) วิิชาเอกการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ รหััส 30354

33410 การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ 33450 การบริิหารค่่าตอบแทน
33456 เทคนิิคและเครื่่�องมืือ
33412 การวางแผนทรััพยากรมนุุษย์์ 		
และประโยชน์์เกื้้�อกููล 		
การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
					
33451 การจััดหาทรััพยากรมนุุษย์์

2) วิิชาเอกการบริิหารท้้องถิ่่�นและการจััดการเมืือง รหััส 30384

3342 1 การบริิหารท้้องถิ่่�น
33446 นโยบาย แผน
33448 การบริิหารการคลัังและ
33422 การบริิหารการพััฒนาเมืือง 		
และโครงการท้้องถิ่่�น 		
การจััดการทุุนในท้้องถิ่่�น
			 และเมืืองอััจฉริิยะ
33447 การจััดบริิการสาธารณะของท้้องถิ่่�น

3) วิิชาเอกการจััดการภาครััฐและเอกชน รหััส 30394

33402 เทคนิิคและเครื่่�องมืือ
33443
			 การจััดการภาครััฐ 		
33442 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ในภาครััฐ 33444
					

การบริิหารการเปลี่่�ยนแปลง 33449 การบริิหารการบริิการ
และนวััตกรรม 		
สาธารณะและเครืือข่่าย
การบริิหารองค์์การภาครััฐ
และเอกชน

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต
บััญชีีบััณฑิิต รหััส 30424 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชื่่�อปริิญญา

ชื่่�อย่่อ
บช.บ.
B.Acc.

บััญชีีบััณฑิิต
Bachelor of Accountancy

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)

หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต (30424) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ
รหััส 30
บััญชีีบััณฑิิต
รหััส 30424

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืื อ เทีี ย บเท่่ า
ตามที่่� ก ระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก ารรัั บ รอง และต้้ อ งเป็็ นผู้�้ ที่่� มีี
	ประสบการณ์์ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือ
การเป็็นผู้้�นำำ�สัังคมอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี
หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า 25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมา
	พร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััครเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณา
รัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2. 	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) ใน
สาขาใดสาขาหนึ่่�งที่ไ่� ม่่ใช่่ทางพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ และ
ทางการบััญชีี จากสถาบัันการศึึกษาที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการ หรืือ
	สำำ�นัักงาน ก.พ. รัับรอง หรืือ
4. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) ในสาขา
	พาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ จากสถาบัันการศึึกษาที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการ หรืือสำำ�นัักงาน ก.พ. รัับรอง หรืือ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 194-201
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 208-210
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 218-220
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สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ
รหััส 30
บััญชีีบััณฑิิต
รหััส 30424
(ต่่อ)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 194-201
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 208-210
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 218-220

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2571
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต (30424)

5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) ในสาขา
การบััญชีี จากสถาบัันการศึึกษาที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการ หรืือ
	สำำ�นัักงาน ก.พ. รัับรอง หรืือ
6.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููง (ปวส.) ในสาขาใด
สาขาหนึ่่� ง ที่่� ไ ม่่ ใช่่ ท างพาณิิ ช ยกรรมหรืื อ บริิ ห ารธุุ ร กิิ จ และ
ทางการบััญชีี จากสถาบัันการศึึกษาที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการ
หรืือสำำ�นัักงาน ก.พ. รัับรอง หรืือ
7.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาใด
สาขาหนึ่่�งที่�่ไม่่ใช่่ทางพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ และทาง
การบััญชีี จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง หรืือ
8.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) จาก
สถาบัันการศึึกษาที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการ หรืือสำำ�นัักงาน ก.พ.
	รัับรอง หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบััน
	อุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง ในสาขาใดสาขาหนึ่่�งทาง
	พาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาการบััญชีี หรืือ
9.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููง (ปวส.) จากสถาบััน
การศึึกษาที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการ หรืือสำำ�นัักงาน ก.พ. รัับรอง
หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรองในสาขาวิิชาการบััญชีี
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต
บััญชีีบััณฑิิต รหััส 30424 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวท. ในสาขาใดสาขาหนึ่่�งที่่�ไม่่ใช่่ทางพาณิิชยกรรม
หรืือบริิหารธุุรกิิจ และทางการบััญชีี หรืือ ปวส. ในสาขาใดสาขาหนึ่่�งที่่�ไม่่ใช่่ทางพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ
และทางการบััญชีี หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาใดสาขาหนึ่่�งที่่�ไม่่ใช่่ทางพาณิิชยกรรมหรืือ
บริิหารธุุรกิิจ และทางการบััญชีี

หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต (30424) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1–5	ชุุดวิิชา
(6–30 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา
(90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
17–21	ชุุดวิิชา (102-126 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า

			 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 5 ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
										
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนในกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้� กลุ่่�มละ 1 ชุุดวิิชา
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์		
10164 สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ในประเภทวิิชาศิิลปหััตถกรรม
			 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
			
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร

10151 ไทยศึึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ในประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม หรืือประเภทวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่
ทางพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิจิ และทางการบััญชีี

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

10151 ไทยศึึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ในประเภทวิิชาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว และศิิลปกรรม
		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
			
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา  ปวส.  ในประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม  อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ   คหกรรม  เกษตรกรรม  ประมง  เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร หรืือประเภทวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทางพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ และทางการบััญชีี

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์

10151 ไทยศึึกษา

6) สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาปริิ ญ ญาชั้้� น ใดชั้้� น หนึ่่� ง หรืื อ เทีี ย บเท่่ า ในสาขาใดสาขาหนึ่่� ง ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ ทา งพาณิิ ช ยกรรมหรืื อ
บริิหารธุุรกิิจ และทางการบััญชีี
		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 1 ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต (30424)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร

หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต (30424) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
32209 การบััญชีีขั้้�นต้้นและ
32339 การจััดการการเงิิน การตลาด
(1)
			 การภาษีีอากร 		
หลัักเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับ		
และการดำำ�เนิินงาน(1)
32206 สถิิติิธุุรกิิจและการวิิเคราะห์์		
ระบบสารสนเทศ(1)
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
			 เชิิงปริิมาณ
32210 องค์์การและการจััดการ
					
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์(1)
วิิชาเฉพาะด้้าน 9 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 7 ชุุดวิิชา
32207 การบััญชีีขั้้�นกลาง 1
32311 การบััญชีีต้้นทุุนและ
32447 การบััญชีีภาษีีอากรและ
(1)
			 และระบบสารสนเทศ		
การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ 		
การวางแผนภาษีีอากร(1)
			 ทางการบััญชีี(1)
32314 การบััญชีีขั้้�นสููง 1 และ
32483	สััมมนาการบััญชีีการเงิิน
(1)
32208 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2 รายงาน		
การบััญชีีขั้้�นสููง 2 		
และสััมมนาการบััญชีี
			 การเงิินและการวิิเคราะห์์
32324 การสอบบััญชีีและ		
เพื่่�อการจััดการ(1)(2)
			 งบการเงิิน(1)		
การตรวจสอบภายใน(1)
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32364 การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ 32443 การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ 32444 การสอบบััญชีีและการ
ทางการบััญชีีการเงิินและ 		
ทางการสอบบััญชีีและ
ตรวจสอบภายในขั้้�นสููง
การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ
การตรวจสอบภายใน
32446 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการขั้้�นสููง		
							
และการจััดการต้้นทุุนเชิิงกลยุุทธ์์
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั รหรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา แต่่ละรายวิิชามีีค่่า 3 หน่่วยกิิต เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ฉบัับที่่� 17/2552
		เรื่่�องหลัักสููตรตััวอย่่างปริิญญาตรีีทางการบััญชีีและข้้อกำำ�หนดของสภาวิิชาชีีพบััญชีี เรื่่�องหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาคุุณวุุฒิิการศึึกษาของ
		ผู้้�ขอขึ้้�นทะเบีียนเป็็นผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต พ.ศ. 2549 ศึึกษารายละเอีียด หน้้า 201
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือ ปวส. หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาใดสาขาหนึ่่�งทางพาณิิชยกรรม
หรืือบริิหารธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่ทางการบััญชีี
โครงสร้้างหลัักสููตร

1–4	ชุุดวิิชา (6–24 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา
(72 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
14–17	ชุุดวิิชา (84-102 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่ทางการบััญชีี

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร

10151 ไทยศึึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่ทางการบััญชีี

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

3) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาใดสาขาหนึ่่�งทางพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ
		ที่่�ไม่่ใช่่ทางการบััญชีี
		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 1 ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต (30424)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต (30424) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 4 ชุุดวิิชา
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
32209 การบััญชีีขั้้�นต้้นและหลััก
32210 องค์์การและการจััดการ
(1)
			 การภาษีีอากร 		
เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับระบบสารสนเทศ(1)
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์(1)
32206 สถิิติิธุุรกิิจและการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ
วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 7 ชุุดวิิชา
32207 การบััญชีีขั้้�นกลาง 1 และ
32311 การบััญชีีต้้นทุุนและ
32447 การบััญชีีภาษีีอากรและ
(1)
(1)
			 ระบบสารสนเทศทางการบััญชีี 		
การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ 		
การวางแผนภาษีีอากร(1)
32208 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2 รายงาน 32314 การบััญชีีขั้้�นสููง 1 และ
32483	สััมมนาการบััญชีีการเงิิน
(1)
			 การเงิินและการวิิเคราะห์์		
การบััญชีีขั้้�นสููง 2 		
และสััมมนาการบััญชีี
(1)
			 งบการเงิิน
32324 การสอบบััญชีีและ		
เพื่่�อการจััดการ(1)(2)
					
การตรวจสอบภายใน(1)
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32364 การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ 32443 การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ 32444 การสอบบััญชีีและการ
ทางการบััญชีีการเงิินและ 		
ทางการสอบบััญชีีและ
ตรวจสอบภายในขั้้�นสููง
การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ
การตรวจสอบภายใน
32446 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการขั้้�นสููง		
							
และการจััดการต้้นทุุนเชิิงกลยุุทธ์์
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา แต่่ละรายวิิชามีีค่่า 3 หน่่วยกิิต เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ฉบัับที่่� 17/2552
		เรื่่�องหลัักสููตรตััวอย่่างปริิญญาตรีีทางการบััญชีีและข้้อกำำ�หนดของสภาวิิชาชีีพบััญชีี เรื่่�องหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาคุุณวุุฒิิการศึึกษาของ
		ผู้้�ขอขึ้้�นทะเบีียนเป็็นผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต พ.ศ. 2549 ศึึกษารายละเอีียด หน้้า 201
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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3.  สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือ ปวส. หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาการบััญชีี
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1–4	ชุุดวิิชา (6–24 หน่่วยกิิต)
11	ชุุดวิิชา
(66 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
13–16	ชุุดวิิชา (78-96 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ในสาขาวิิชาการบััญชีี

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

10151 ไทยศึึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ในสาขาวิิชาการบััญชีี

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

3) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาการบััญชีี

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 1 ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
32209 การบััญชีีขั้้�นต้้นและ
32210 องค์์การและการจััดการ
(1)
			 การภาษีีอากร 		
หลัักเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับ		
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์(1)
					
ระบบสารสนเทศ(1)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา แต่่ละรายวิิชามีีค่่า 3 หน่่วยกิิต เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ฉบัับที่่� 17/2552
		เรื่่�องหลัักสููตรตััวอย่่างปริิญญาตรีีทางการบััญชีีและข้้อกำำ�หนดของสภาวิิชาชีีพบััญชีี เรื่่�องหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาคุุณวุุฒิิการศึึกษาของ
		ผู้้�ขอขึ้้�นทะเบีียนเป็็นผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต พ.ศ. 2549 ศึึกษารายละเอีียด หน้้า 201

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต (30424)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร

หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต (30424) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)
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วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 7 ชุุดวิิชา
32207 การบััญชีีขั้้�นกลาง 1 และ
32311 การบััญชีีต้้นทุุนและ
32447 การบััญชีีภาษีีอากรและ
(1)
(1)
			 ระบบสารสนเทศทางการบััญชีี 		
การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ 		
การวางแผนภาษีีอากร(1)
32208 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2 รายงาน 32314 การบััญชีีขั้้�นสููง 1 และ
32483	สััมมนาการบััญชีีการเงิิน
(1)
			 การเงิินและการวิิเคราะห์์		
การบััญชีีขั้้�นสููง 2 		
และสััมมนาการบััญชีี
(1)
			 งบการเงิิน
32324 การสอบบััญชีีและ		
เพื่่�อการจััดการ(1)(2)
					
การตรวจสอบภายใน(1)
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32364 การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ 32443 การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ 32444 การสอบบััญชีีและ
			 ทางการบััญชีีการเงิินและ		
ทางการสอบบััญชีีและ		
การตรวจสอบภายในขั้้�นสููง		
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		
การตรวจสอบภายใน
32446 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการขั้้�นสููง
							
และการจััดการต้้นทุุนเชิิงกลยุุทธ์์
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา แต่่ละรายวิิชามีีค่่า 3 หน่่วยกิิต เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ฉบัับที่่� 17/2552
		เรื่่�องหลัักสููตรตััวอย่่างปริิญญาตรีีทางการบััญชีีและข้้อกำำ�หนดของสภาวิิชาชีีพบััญชีี เรื่่�องหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาคุุณวุุฒิิการศึึกษาของ
		ผู้้�ขอขึ้้�นทะเบีียนเป็็นผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต พ.ศ. 2549 ศึึกษารายละเอีียด หน้้า 201
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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201

รายละเอีียดชุุดวิิชาของหลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิตที่่�ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต (30424)

หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิตได้้ผลิิตชุุดวิิชาที่่�ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา แต่่ละรายวิิชามีีค่่า 3 หน่่วยกิิต เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
ประกาศสภาวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี ฉบัับที่่� 17/2552 เรื่่อ� งหลัักสููตรตััวอย่่างปริิญญาตรีีทางการบััญชีี และข้้อกำำ�หนดของสภาวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี
เรื่่�องหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาคุุณวุุฒิิการศึึกษาของผู้้�ขอขึ้้�นทะเบีียนเป็็นผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต พ.ศ. 2549 ดัังนี้้�
1)	ชุุดวิิชา 30206 กฎหมายธุุรกิิจและการภาษีีอากร ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา
		 (1) 30206-1 กฎหมายธุุรกิิจ
(2) 30206-2 การภาษีีอากร
2)	ชุุดวิิชา 32207 การบััญชีีขั้้�นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบััญชีี ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา
		 (1) 32207-1 การบััญชีีขั้้�นกลาง 1
(2) 32207-2 ระบบสารสนเทศทางการบััญชีี
3)	ชุุดวิิชา 32208 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2 รายงานการเงิินและการวิิเคราะห์์งบการเงิิน ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา
		 (1) 32208-1 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
(2) 32208-2 รายงานการเงิินและการวิิเคราะห์์งบการเงิิน
4)	ชุุดวิิชา 32209 การบััญชีีขั้้�นต้้นและหลัักเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับระบบสารสนเทศ ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา
		 (1) 32209-1 การบััญชีีขั้้�นต้้น
(2) 32209-2 หลัักเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับระบบสารสนเทศ
5)	ชุุดวิิชา 32210 องค์์การและการจััดการและการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา
		 (1) 32210-1 องค์์การและการจััดการ
(2) 32210-2 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
6)	ชุุดวิิชา 32311 การบััญชีีต้้นทุุนและการบััญชีีเพื่่�อการจััดการ ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา
		 (1) 32311-1 การบััญชีีต้้นทุุน
(2) 32311-2 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ
7)	ชุุดวิิชา 32314 การบััญชีีขั้้�นสููง 1 และการบััญชีีขั้้�นสููง 2 ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา
		 (1) 32314-1 การบััญชีีขั้้�นสููง 1
(2) 32314-2 การบััญชีีขั้้�นสููง 2
8)	ชุุดวิิชา 32324 การสอบบััญชีีและการตรวจสอบภายใน ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา
		 (1) 32324-1 การสอบบััญชีี
(2) 32324-2 การตรวจสอบภายใน
9)	ชุุดวิิชา 32339 การจััดการการเงิิน การตลาด และการดำำ�เนิินงาน ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา
		 (1) 32339-1 การจััดการการเงิิน
(2) 32339-2 การจััดการการตลาด และการดำำ�เนิินงาน
10)	ชุุดวิิชา 32447 การบััญชีีภาษีีอากรและการวางแผนภาษีีอากร ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา
		 (1) 32447-1 การบััญชีีภาษีีอากร
(2) 32447-2 การวางแผนภาษีีอากร
11)	ชุุดวิิชา 32483 สััมมนาการบััญชีีการเงิินและสััมมนาการบััญชีีเพื่่�อการจััดการ ประกอบด้้วย 2 รายวิิชา
		 (1) 32483-1 สััมมนาการบััญชีีการเงิิน
(2) 32483-2 สััมมนาการบััญชีีเพื่่�อการจััดการ
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สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ รหััส 30

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน  
ภาคต้้น  ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรเทคโนโลยีีบััณฑิิต
วิิชาเอกการจััดการงานก่่อสร้้าง (ต่่อเนื่่�อง) รหััส 30142 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาช่่างก่่อสร้้าง ช่่างโยธา ช่่างเทคนิิคสถาปััตยกรรม ช่่างสำำ�รวจ วิิศวกรรม
การทาง วิิศวกรรมชลประทาน วิิศวกรรมโยธา หรืือสาขาวิิชาเทคนิิคอุุตสาหกรรม โดยมีีพื้้�นความรู้้�เดิิม ปวช. ก่่อสร้้าง
และมีีประสบการณ์์การทำำ�งานด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการก่่อสร้้าง หรืือปริิญญาตรีีศิิลปบััณฑิิต (มััณฑนศิิลป์์) เฉพาะสาขาวิิชา
การออกแบบตกแต่่งภายใน หรืือปริิญญาตรีีช่่างชลประทานบััณฑิิต หรืือปริิญญาตรีหี รืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาวิิศวกรรมศาสตร์์
(วิิศวกรรมโยธา วิิศวกรรมไฟฟ้้า วิิศวกรรมเครื่่�องกล) หรืือสถาปััตยกรรมศาสตร์์ (สถาปััตยกรรมหลััก สถาปััตยกรรมภายใน
	ภููมิิสถาปััตยกรรม)
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
(1)
31306 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการจััดการโครงการเพื่่�องานก่่อสร้้าง
2,000 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
(1)
31307 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการวางแผนงานก่่อสร้้าง
2,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรมในสาขาวิิชาเทคนิิควิิศวกรรมสำำ�รวจ เทคนิิควิิศวกรรมโยธา
เทคนิิคสถาปััตยกรรม
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
(1)
31306 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการจััดการโครงการเพื่่�องานก่่อสร้้าง
2,000 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีทั้้�งภาคทฤษฎีีและการฝึึกปฏิิบััติิผ่่านระบบ Online
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หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) รหััส 30234
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
นัักศึึกษาใหม่่
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
30211 องค์์การและการจััดการ และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชา
	บริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
30210 การจััดการการผลิิตและดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้น� ใดชั้้น� หนึ่่ง� ในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิจิ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร
และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
30210 การจััดการการผลิิตและดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
(1)
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา
5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและ
การธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10151 ไทยศึึกษา
30208 การบััญชีีการเงิินและการบััญชีีเพื่่�อการจััดการ
30211 องค์์การและการจััดการ และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิชิ าเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		 ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชา
		 หรืื อ รายวิิ ช าที่่� ไ ม่่ อ นุุ ญ าตให้้ เ ลืื อ กเป็็ น ชุุ ดวิิ ช าเลืื อ กเสรีี จ ากเว็็ บ ไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัั ก สููตรที่่� เ ปิิ ด สอน →
หลัักสููตรปริิญญาตรีี→สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
		
		 ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่ล่� งทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีวัี นั และคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
		 ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
30211 องค์์การและการจััดการ และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

204 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
วิิชาเอกการเงิิน รหััส 30274

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเงิิน
และการธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การจััดการทั่่�วไป หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่า หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่
สาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเงิินและการธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การจััดการทั่่�วไป
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
30208 การบััญชีีการเงิินและการบััญชีีเพื่่�อการจััดการ
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
30211 องค์์การและการจััดการ และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้น� ใดชั้้น� หนึ่่ง� ในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิจิ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร
และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10151 ไทยศึึกษา
32303 การจััดการการเงิิน
32332 การจััดการความเสี่่ย� งและหลัักการประกัันภััย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้น� ใดชั้้น� หนึ่่ง� ที่่ไ� ม่่ใช่่สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิจิ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร
และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10151 ไทยศึึกษา
30208 การบััญชีีการเงิินและการบััญชีีเพื่่�อการจััดการ
30210 การจััดการการผลิิตและดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

205

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
วิิชาเอกการตลาด รหััส 30284
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566	บ่่าย

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้น� ใดชั้้น� หนึ่่ง� ในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิจิ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร
และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10151 ไทยศึึกษา
32473 การจััดการช่่องทางการตลาดและห่่วงโซ่่อุุปทาน
32474 การสื่่�อสารและการส่่งเสริิมการตลาด

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้น� ใดชั้้น� หนึ่่ง� ที่่ไ� ม่่ใช่่สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิจิ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร
และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10151 ไทยศึึกษา
30211 องค์์การและการจััดการ และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32449 การสร้้างธุุรกิิจและการเป็็นผู้้�ประกอบการ
32475 การตลาดระหว่่างประเทศและการตลาดโลก

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566	บ่่าย
28 ม.ค. 2566	บ่่าย

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเงิินและ
การธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การจััดการทั่่�วไป หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือ
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

206 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว รหััส 30264
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
30211 องค์์การและการจััดการ และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืือประเภทวิิชาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว การโรงแรมและการบริิการ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
	ธุุรกิจิ บริิการ คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร
หรืือสาขาวิิชาการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว	
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยว
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
			 และอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิจิ หรืือประเภทวิิชาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิจิ ท่่องเที่่�ยว การโรงแรมและการบริิการ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิจิ
	ธุุรกิจิ บริิการ คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร
หรืือสาขาวิิชาการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
30211 องค์์การและการจััดการ และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตร 2 ปีี ของโรงเรีียนการจััดการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยวนานาชาติิ (I-TIM)
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
30211 องค์์การและการจััดการ และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้น� ใดชั้้น� หนึ่่ง� ในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิจิ ธุุรกิจิ บริิการ คอมพิิวเตอร์์ธุรกิ
ุ จิ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร หรืือสาขาวิิชาการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว
10151
32335
			
32338

ไทยศึึกษา
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยว
และอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
เทคโนโลยีีสารสนเทศสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท

เสาร์์

28 ม.ค. 2566 เช้้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว รหััส 30264 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

6)	สำำ� เร็็ จ การศึึกษาปริิ ญ ญาชั้้� น ใดชั้้� น หนึ่่� ง หรืือเทีียบเท่่ า ในสาขาวิิ ช าอื่่� น ที่่� ไ ม่่ ใช่่ ส าขาวิิ ช าบริิ ห ารธุุ รกิิ จ ธุุ รกิิ จ บริิ ก าร
	คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร หรืือ
สาขาวิิชาการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว
10151
30211
32335
			

ไทยศึึกษา
องค์์การและการจััดการ และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยว
และอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ สาขา
วิิชาการบััญชีี การตลาด การเลขานุุการ คอมพิิวเตอร์์ธุรกิ
ุ จิ การเงิินและการธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การจััดการ
ทั่ว่� ไป หรืือประเภทวิิชาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิจิ ท่่องเที่่�ยว การโรงแรมและการบริิการ หรืือประเภท
วิิชาธุุรกิิจการค้้าต่่างประเทศ การจััดการงานบุุคคล ธุุรกิิจประกัันภััย ธุุรกิิจโรงแรม ธุุรกิิจสถานพยาบาล การประชาสััมพัันธ์์
และธุุ รกิิ จ หนัั ง สืือพิิ ม พ์์ แ ละสิ่่� ง พิิ ม พ์์ หรืืออนุุ ป ริิ ญ ญาหรืือเทีียบเท่่ า ในสาขาวิิ ช าอื่่� น ๆ ที่่� ไ ม่่ ใช่่ ส าขาวิิ ช ารัั ฐ ศาสตร์์
	รััฐประศาสนศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์ (รััฐศาสตร์์และรััฐประศาสนศาสตร์์) บริิหารธุุรกิิจ พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
	ศิิลปศาสตร์์ สารสนเทศศาสตร์์
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 ทุุกวิิชาเอก

208 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 ทุุกวิิชาเอก (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ
สาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเลขานุุการ คอมพิิวเตอร์์ธุรกิ
ุ จิ การเงิินและการธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
การจัั ดการทั่่�วไป หรืือประเภทวิิ ชาอุุ ตสาหกรรมท่่ องเที่่� ยว สาขาวิิ ชาการจัั ดการธุุ รกิิ จท่่ องเที่่� ยว การโรงแรม
และการบริิการ หรืือประเภทวิิชาธุุรกิิจการค้้าต่่างประเทศ การจััดการงานบุุคคล ธุุรกิิจประกัันภััย ธุุรกิิจโรงแรม
	ธุุรกิิจสถานพยาบาล การประชาสััมพัันธ์์ และธุุรกิิจหนัังสืือพิิมพ์์และสิ่่�งพิิมพ์์

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

4) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชารััฐศาสตร์์ รััฐประศาสนศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์ (รััฐศาสตร์์และ
	รััฐประศาสนศาสตร์์) บริิหารธุุรกิิจ พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี ศิิลปศาสตร์์ สารสนเทศศาสตร์์ หรืือปริิญญาตรีี
หรืือสููงกว่่าปริิญญาตรีีในทุุกสาขาวิิชา
32304 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
33304 การวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต รหััส 30424 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ในประเภทวิิชาศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

ชุุดวิิชา
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
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หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต รหััส 30424 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ในประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม หรืือประเภทวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทาง
พาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ และทางการบััญชีี
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่ทางการบััญชีี
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ในสาขาวิิชาการบััญชีี
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ในประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร หรืือประเภทวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทางพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ และทางการบััญชีี
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

7)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ในประเภทวิิชาอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว และศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

8)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ในสาขาวิิชาการบััญชีี
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
32210 องค์์การและการจััดการ และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

210 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต รหััส 30424 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

9)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาการบััญชีี
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

10)		สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาใดสาขาหนึ่่�งที่่�ไม่่ใช่่ทางพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ และ
		ทางการบััญชีี
10151 ไทยศึึกษา
32209 การบััญชีีขั้้�นต้้นและหลัักเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับระบบสารสนเทศ
32210 องค์์การและการจััดการ และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

11)		สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาใดสาขาหนึ่่�งทางพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่
		ทางการบััญชีี
10151 ไทยศึึกษา
32209 การบััญชีีขั้้�นต้้นและหลัักเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับระบบสารสนเทศ
32210 องค์์การและการจััดการ และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

12)		สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาการบััญชีี
10151 ไทยศึึกษา
32209 การบััญชีีขั้้�นต้้นและหลัักเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับระบบสารสนเทศ
32210 องค์์การและการจััดการ และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

211

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ รหััส 30

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน  
ภาคปลาย  ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรเทคโนโลยีีบััณฑิิต
วิิชาเอกการจััดการงานก่่อสร้้าง (ต่่อเนื่่�อง) รหััส 30142 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาช่่างก่่อสร้้าง ช่่างโยธา ช่่างเทคนิิคสถาปััตยกรรม ช่่างสำำ�รวจ วิิศวกรรม
การทาง วิิศวกรรมชลประทาน วิิศวกรรมโยธา หรืือสาขาวิิชาเทคนิิคอุุตสาหกรรม โดยมีีพื้้�นความรู้้�เดิิม ปวช. ก่่อสร้้าง
และมีีประสบการณ์์การทำำ�งานด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการก่่อสร้้าง หรืือปริิญญาตรีีศิิลปบััณฑิิต (มััณฑนศิิลป์์) เฉพาะสาขาวิิชา
การออกแบบตกแต่่งภายใน หรืือปริิญญาตรีีช่่างชลประทานบััณฑิิต หรืือปริิญญาตรีหี รืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาวิิศวกรรมศาสตร์์
(วิิศวกรรมโยธา วิิศวกรรมไฟฟ้้า วิิศวกรรมเครื่่�องกล) หรืือสถาปััตยกรรมศาสตร์์ (สถาปััตยกรรมหลััก สถาปััตยกรรมภายใน
	ภููมิิสถาปััตยกรรม)
ชุุดวิิชา

1,100 บาท
2,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

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

เสาร์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
อาทิิตย์์

15 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
16 ก.ค. 2566	บ่่าย
16 ก.ค. 2566 เช้้า

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรมในสาขาวิิชาเทคนิิควิิศวกรรมสำำ�รวจ เทคนิิควิิศวกรรมโยธา
เทคนิิคสถาปััตยกรรม
10131		สัังคมมนุุษย์์
30205 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิ
31412 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการควบคุุมและการตรวจงานก่่อสร้้าง(1)

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีทั้้�งภาคทฤษฎีีและการฝึึกปฏิิบััติิผ่่านระบบ Online

1,100 บาท
1,100 บาท
2,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

10131		สัังคมมนุุษย์์
31412 ทฤษฎีีและปฏิิบััติิการควบคุุมและการตรวจงานก่่อสร้้าง(1)
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
31407 เทคโนโลยีีการก่่อสร้้างขนาดใหญ่่
31410 การจััดการงานก่่อสร้้างอย่่างยั่่�งยืืน
32330 เศรษฐศาสตร์์เพื่่�อการจััดการและการภาษีีอากร
54130 		 เทคโนโลยีีการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

212 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ) รหััส 30234
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
30211 องค์์การและการจััดการ และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชา
	บริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
30210 การจััดการการผลิิตและดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
30211 องค์์การและการจััดการ และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้น� ใดชั้้น� หนึ่่ง� ในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิจิ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร
และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
30210 การจััดการการผลิิตและดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
(1)
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา
5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและ
การธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10151 ไทยศึึกษา
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ
30211 องค์์การและการจััดการ และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิชิ าเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		 ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชา
		 หรืื อ รายวิิ ช าที่่� ไ ม่่ อ นุุ ญ าตให้้ เ ลืื อ กเป็็ น ชุุ ดวิิ ช าเลืื อ กเสรีี จ ากเว็็ บ ไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัั ก สููตรที่่� เ ปิิ ด สอน →
หลัักสููตรปริิญญาตรีี→สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
		
		 ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่ล่� งทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีวัี นั และคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
		 ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
วิิชาเอกการเงิิน รหััส 30274
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่า หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่
สาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเงิินและการธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การจััดการทั่่�วไป
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเงิิน
และการธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การจััดการทั่่�วไป หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
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วิิชาเอกการเงิิน รหััส 30274 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้น� ใดชั้้น� หนึ่่ง� ในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิจิ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร
และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
ชุุดวิิชา

10151 ไทยศึึกษา
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา(1)

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้น� ใดชั้้น� หนึ่่ง� ที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิจิ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร
และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ
30210 การจััดการการผลิิตและดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
วิิชาเอกการตลาด รหััส 30284
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิชิ าเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		 ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชา
		 หรืื อ รายวิิ ช าที่่� ไ ม่่ อ นุุ ญ าตให้้ เ ลืื อ กเป็็ น ชุุ ดวิิ ช าเลืื อ กเสรีี จ ากเว็็ บ ไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัั ก สููตรที่่� เ ปิิ ด สอน →
หลัักสููตรปริิญญาตรีี→สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
		
		 ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่ล่� งทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีวัี นั และคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
		 ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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วิิชาเอกการตลาด รหััส 30284 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเงิินและ
การธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การจััดการทั่่�วไป หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือ
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ

10151
30212
			
32432

ไทยศึึกษา
คณิิตศาสตร์์ สถิิติิธุุรกิิจ และการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ
เพื่่�อการตััดสิินใจ
การจััดการผลิิตภััณฑ์์และราคา

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท

เสาร์์

15 ก.ค. 2566	บ่่าย

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้น� ใดชั้้น� หนึ่่ง� ที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิจิ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร
และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
10151 ไทยศึึกษา
30208 การบััญชีีการเงิินและการบััญชีีเพื่่�อการจััดการ
30211 องค์์การและการจััดการ และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้น� ใดชั้้น� หนึ่่ง� ในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิจิ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร
และวิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
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หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว รหััส 30264
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ หรืือประเภทวิิชาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว การโรงแรมและการบริิการ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
	ธุุรกิจิ บริิการ คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร
หรืือสาขาวิิชาการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวและ
			อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิจิ หรืือประเภทวิิชาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิจิ ท่่องเที่่�ยว การโรงแรมและการบริิการ หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิจิ
	ธุุรกิจิ บริิการ คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร
หรืือสาขาวิิชาการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
30211 องค์์การและการจััดการ และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตร 2 ปีี ของโรงเรีียนการจััดการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยวนานาชาติิ (I-TIM)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวและ
			อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
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217

วิิชาเอกการจััดการการท่่องเที่่�ยว รหััส 30264 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้น� ใดชั้้น� หนึ่่ง� ในสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิจิ ธุุรกิจิ บริิการ คอมพิิวเตอร์์ธุรกิ
ุ จิ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร หรืือสาขาวิิชาการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว
ชุุดวิิชา

10151 ไทยศึึกษา
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวและ
			อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
32337 การจััดการการตลาดเพื่่�อการท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท

เสาร์์

15 ก.ค. 2566	บ่่าย

10151 ไทยศึึกษา
30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวและ
			อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 ทุุกวิิชาเอก
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
33208 แนวคิิดและทฤษฎีีทางรััฐประศาสนศาสตร์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ สาขา
วิิชาการบััญชีี การตลาด การเลขานุุการ คอมพิิวเตอร์์ธุรกิ
ุ จิ การเงิินและการธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การจััดการ
ทั่ว่� ไป หรืือประเภทวิิชาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิจิ ท่่องเที่่�ยว การโรงแรมและการบริิการ หรืือประเภท
วิิชาธุุรกิิจการค้้าต่่างประเทศ การจััดการงานบุุคคล ธุุรกิิจประกัันภััย ธุุรกิิจโรงแรม ธุุรกิิจสถานพยาบาล การประชาสััมพัันธ์์
และธุุ รกิิ จ หนัั ง สืือพิิ ม พ์์ แ ละสิ่่� ง พิิ ม พ์์ หรืืออนุุ ป ริิ ญ ญาหรืือเทีียบเท่่ า ในสาขาวิิ ช าอื่่� น ๆ ที่่� ไ ม่่ ใช่่ ส าขาวิิ ช ารัั ฐ ศาสตร์์
	รััฐประศาสนศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์ (รััฐศาสตร์์และรััฐประศาสนศาสตร์์) บริิหารธุุรกิจิ พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี ศิิลปศาสตร์์
สารสนเทศศาสตร์์
10151 ไทยศึึกษา
33201 การบริิหารราชการไทย
33208 แนวคิิดและทฤษฎีีทางรััฐประศาสนศาสตร์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

6)	สำำ� เร็็ จ การศึึกษาปริิ ญ ญาชั้้� น ใดชั้้� น หนึ่่� ง หรืือเทีียบเท่่ า ในสาขาวิิ ช าอื่่� น ที่่� ไ ม่่ ใช่่ ส าขาวิิ ช าบริิ ห ารธุุ รกิิ จ ธุุ รกิิ จ บริิ ก าร
	คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ วิิชาเอกการเงิินและการธนาคาร หรืือ
สาขาวิิชาการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว
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หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 ทุุกวิิชาเอก (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

3)	สำำ� เร็็ จ การศึึกษาประกาศนีียบัั ตร วิิ ช าชีีพชั้้� น สููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่ า ในประเภทวิิ ช าพาณิิ ช ยกรรม/บริิ ห ารธุุ รกิิ จ
สาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเลขานุุการ คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ การเงิินและการธนาคาร การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
การจัั ด การทั่่� ว ไป หรืือประเภทวิิ ช าอุุ ต สาหกรรมท่่ อ งเที่่� ย ว สาขาวิิ ช าการจัั ด การธุุ รกิิ จ ท่่ อ งเที่่� ย ว การโรงแรม
และการบริิ ก าร หรืือประเภทวิิ ช าธุุ รกิิ จ การค้้ า ต่่ า งประเทศ การจัั ด การงานบุุ คค ล ธุุ รกิิ จ ประกัั น ภัั ย ธุุ รกิิ จ โรงแรม
	ธุุรกิิจสถานพยาบาล การประชาสััมพัันธ์์ และธุุรกิิจหนัังสืือพิิมพ์์และสิ่่�งพิิมพ์์

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

10151 ไทยศึึกษา
33201 การบริหารราชการไทย
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

4) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชารััฐศาสตร์์ รััฐประศาสนศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์ (รััฐศาสตร์์และ
	รััฐประศาสนศาสตร์์) บริิหารธุุรกิิจ พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี ศิิลปศาสตร์์ สารสนเทศศาสตร์์ หรืือปริิญญาตรีี
หรืือสููงกว่่าปริิญญาตรีีในทุุกสาขาวิิชา
32304 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
33201 การบริหารราชการไทย
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต รหััส 30424 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชุุดวิิชา
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ในประเภทวิิชาศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ในประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม หรืือประเภทวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทาง
พาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ และทางการบััญชีี
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต รหััส 30424 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ในประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่ทางการบััญชีี
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

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

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

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

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ในสาขาวิิชาการบััญชีี

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ในประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร หรืือประเภทวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทางพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ และทางการบััญชีี
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

7)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ในประเภทวิิชาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว และศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

8)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ในสาขาวิิชาการบััญชีี
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
32209 การบััญชีีขั้้�นต้้นและหลัักเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับระบบสารสนเทศ

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

220 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต รหััส 30424 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

9)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาการบััญชีี
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
32210 องค์์การและการจััดการ และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ (30)

10)		สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาใดสาขาหนึ่่�งที่่�ไม่่ใช่่ทางพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ และ
		ทางการบััญชีี
10151 ไทยศึึกษา
32209 การบััญชีีขั้้�นต้้นและหลัักเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับระบบสารสนเทศ
32210 องค์์การและการจััดการ และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

11)		สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาใดสาขาหนึ่่�งทางพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่
		ทางการบััญชีี
10151 ไทยศึึกษา
32209 การบััญชีีขั้้�นต้้นและหลัักเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับระบบสารสนเทศ
32210 องค์์การและการจััดการ และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

12)		สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาการบััญชีี
10151 ไทยศึึกษา
32209 การบััญชีีขั้้�นต้้นและหลัักเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับระบบสารสนเทศ
32210 องค์์การและการจััดการ และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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5) สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ รหััส 40
สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ รหััส 40 มุ่่�งผลิิตบััณฑิิตทางกฎหมายและพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้� ความสามารถ และ
ประสบการณ์์ที่่�เหมาะสมตามความต้้องการของสัังคมในวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกฎหมาย รวมทั้้�งส่่งเสริิมการวิิจััยค้้นคว้้า
ทางด้้านกฎหมายให้้กว้้างขวางทัันต่่อเหตุุการณ์์และให้้บริิการทางวิิชาการแก่่สัังคมโดยการเผยแพร่่ความรู้้�ทางกฎหมาย
และให้้ความช่่วยเหลืือทางกฎหมายแก่่ประชาชน เช่่น บริิการตอบปััญหากฎหมาย โครงการกฎหมายเพื่่อ� ชาวบ้้าน เป็็นต้้น
สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ เปิิดสอนหลัักสููตรระดัับบััณฑิิตศึึกษา และระดัับปริิญญาตรีี เน้้นการศึึกษาวิิชากฎหมาย
ในลัักษณะต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�ไปประกอบอาชีีพทางกฎหมาย เช่่น ผู้้�พิิพากษา อััยการ ทนายความ นิิติิกร ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
เป็็นต้้น
สำำ�หรัับหลัักสููตรปริิญญาตรีี สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์เปิิดสอน
หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต รหััส 40124
สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1.	ผลิิตบััณฑิิตวิิชานิิติศิ าสตร์์ที่่มี� คี วามรู้้ค� วามสามารถและประสบการณ์์ที่่เ� หมาะสมตามความต้้องการของสัังคม
2.	พััฒนาบุุคลากรที่่�อยู่่�ในวงอาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกฎหมายให้้มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์
ที่่�เหมาะสมกัับลัักษณะงานและสภาพสัังคม
3. ให้้บริิการทางวิิชาการแก่่สัังคมในรููปการเผยแพร่่ความรู้้�ทางกฎหมาย และให้้ความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย
ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีพและหน้้าที่่�การงาน ตลอดจนให้้การศึึกษาต่่อเนื่่�องในระดัับต่่าง ๆ
4.	ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิชาชีีพกฎหมายตลอดจนประชาชนทั่่�วไปมีีความสำำ�นึึกในความยุุติิธรรม และ
คุุณธรรม
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในสาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ สามารถประกอบวิิชาชีีพได้้ทุุกอาชีีพ และยัังสามารถเข้้ารัับ
ราชการได้้ในทุุกกระทรวง ทบวง กรม เช่่น ผู้้�พิิพากษา พนัักงานอััยการ พนัักงานสอบสวน ตำำ�รวจ นายทหารพระธรรมนููญ
นิิติิกร ปลััดอำำ�เภอ หรืือประกอบอาชีีพอิิสระ เช่่น ทนายความ ที่่�ปรึึกษากฎหมาย ตั้้�งสำำ�นัักงานทนายความ และสามารถ
ศึึกษาต่่อในสำำ�นัักอบรมศึึกษากฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา เพื่่�อสอบเป็็นเนติิบััณฑิิตไทย (น.บ.ท.) ในระดัับสููงขึ้้�น
ต่่อไปได้้ และสามารถศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้�นทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต
นิิติิศาสตรบััณฑิิต รหััส 40124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชื่่�อปริิญญา

ชื่่�อย่่อ
น.บ.
LL.B.

นิิติิศาสตรบััณฑิิต
Bachelor of Laws

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์
รหััส 40

หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต (40124) สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40)

นิิติิศาสตรบััณฑิิต
รหััส 40124

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�
	สัังคมอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุ
ไม่่น้้อยกว่่า25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดย
กรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อม
หลัักฐานประกอบการสมััครเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณา
รัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
เทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืือ
5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใด
	ชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 223-227
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 228
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 229-230

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2571
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต
นิิติิศาสตรบััณฑิิต รหััส 40124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า  หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า  หรืือ ปวท. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืือ ปวส.
หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3–5	ชุุดวิิชา
(18-30 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา
(102 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
21–23	ชุุดวิิชา (126–138 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

1.1 สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า

		

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

1.2 สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท.

			(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

		 1.2.1 ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40) หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต (40124)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 5 ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 2 ชุุดวิิชา
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
			 และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 3 ชุุดวิิชา โดยเลืือกจากกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาภาษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164 	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
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- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1.2.2 ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

10151 ไทยศึึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต (40124) สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40)

1.3 สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส.
		

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

หมายเหตุุ

(1)

1.3.1 ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1.3.2 ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
		
การสื่่�อสาร
ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 15 ชุุดวิิชา
40101 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับ
41217 หลัักกฎหมายมหาชน
41314 กฎหมายพาณิิชย์์และธุุรกิิจ 2
กฎหมายทั่่�วไป
และกฎหมายรััฐธรรมนููญ
41403 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการ
41214 กฎหมายแพ่่งว่่าด้้วยบุุคคล
41218 กฎหมายพาณิิชย์์และธุุรกิิจ 1
เปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม
	นิิติิกรรม และหนี้้�
41311 กฎหมายแพ่่งว่่าด้้วย
41444 ประสบการณ์์วิิชาชีีพกฎหมาย(1)
41215 กฎหมายแพ่่งว่่าด้้วย
		
ครอบครััวและมรดก
41451 กฎหมายระหว่่างประเทศ
ละเมิิดและทรััพย์์สิิน
41312 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความแพ่่ง 41461 กฎหมายปกครอง
41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบััญญััติิ 41313 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา 41463 องค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการ
	ทั่่�วไป ความผิิด และลหุุโทษ
และกฎหมายลัักษณะพยาน
	ยุุติิธรรม หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
และหลัักธรรมาภิิบาล

เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิ ท ยาลัั ย หรืื อ ที่่� เว็็ บ ไซต์์ ข องมหาวิิ ท ยาลัั ย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัั ก สููตรที่่� เ ปิิ ด สอน → หลัั ก สููตรปริิ ญ ญาตรีี →
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40) หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต (40124)

วิิชาเฉพาะด้้าน 2 ชุุดวิิชา
โดยเลืือกเรีียน 2 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชากฎหมายทั่่�วไป
41315 การระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก 41401 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักกฎหมาย 41402 ระบบกฎหมายไทยและ
	ต่่างประเทศ
กลุ่่�มวิิชากฎหมายสัังคม
41315 การระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก 41404 กฎหมายแรงงาน
41454 กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน
41318 กฎหมายเกี่่�ยวกัับสวััสดิิการสัังคม 41405 กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม
สาธารณสุุข และการแพทย์์
กลุ่่�มวิิชากฎหมายธุุรกิิจ
41316 กฎหมายภาษีีอากร
41404 กฎหมายแรงงาน
41455 กฎหมายทรััพย์์สิินทางปััญญา
41317 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการบัังคัับคดีี 41423 กฎหมายธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 41460 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการลงทุุน
และกฎหมายล้้มละลาย
กลุ่่�มวิิชากฎหมายมหาชน
41319 กฎหมายเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีี 41405 กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม
41460 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการลงทุุน
สารสนเทศและการสื่่�อสาร
41454 กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน
41462 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการคลััง
41320 กฎหมายเกี่่�ยวกัับที่่�ดิิน
41456 การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคและกฎหมาย
และงบประมาณ
เกี่่�ยวกัับการแข่่งขัันทางการค้้า
กลุ่่�มวิิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุุติิธรรม
41315 การระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก 41431 การบริิหารงานยุุติิธรรม
41458 อาชญากรรมทางธุุรกิิจ
กลุ่่�มวิิชากฎหมายระหว่่างประเทศ
41423 กฎหมายธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 41452 สถาบัันระหว่่างประเทศ
41454 กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน
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2. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต (40124) สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
วิิชาแกน 15 ชุุดวิิชา
40101 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับ
41217
กฎหมายทั่่�วไป
41214 กฎหมายแพ่่งว่่าด้้วยบุุคคล
41218
	นิิติิกรรม และหนี้้�
41311
41215 กฎหมายแพ่่งว่่าด้้วย
ละเมิิดและทรััพย์์สิิน
41312
41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบััญญััติิ 41313
	ทั่่�วไป ความผิิด และลหุุโทษ 		

1	ชุุดวิิชา
17	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
19	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(102 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(114 หน่่วยกิิต)

1	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)

17	ชุุดวิิชา

(102 หน่่วยกิิต)

หลัักกฎหมายมหาชน
41314 กฎหมายพาณิิชย์์และธุุรกิิจ 2
และกฎหมายรััฐธรรมนููญ
41403 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการ
กฎหมายพาณิิชย์์และธุุรกิิจ 1 		
เปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม
กฎหมายแพ่่งว่่าด้้วย
41444 ประสบการณ์์วิิชาชีีพกฎหมาย(1)
ครอบครััวและมรดก
41451 กฎหมายระหว่่างประเทศ
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความแพ่่ง 41461 กฎหมายปกครอง
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา 41463 องค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการ
และกฎหมายลัักษณะพยาน 		ยุุติิธรรม หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
		
และหลัักธรรมาภิิบาล

วิิชาเฉพาะด้้าน 2 ชุุดวิิชา
โดยเลืือกเรีียน 2 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชากฎหมายทั่่�วไป
41315 การระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก 41401 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักกฎหมาย 41402 ระบบกฎหมายไทยและ
	ต่่างประเทศ
กลุ่่�มวิิชากฎหมายสัังคม
41315 การระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก 41404 กฎหมายแรงงาน
41454 กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน
41318 กฎหมายเกี่่�ยวกัับสวััสดิิการสัังคม 41405 กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม
สาธารณสุุข และการแพทย์์

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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กลุ่่�มวิิชากฎหมายธุุรกิิจ
41316 กฎหมายภาษีีอากร
41317 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการบัังคัับคดีี
และกฎหมายล้้มละลาย
กลุ่่�มวิิชากฎหมายมหาชน
41319 กฎหมายเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร
41320 กฎหมายเกี่่�ยวกัับที่่�ดิิน
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41404 กฎหมายแรงงาน
41455 กฎหมายทรััพย์์สิินทางปััญญา
41423 กฎหมายธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 41460 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการลงทุุน

41405 กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม
41460
41454 กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน
41462
41456 การคุ้้�มครองผู้้บ� ริิโภคและกฎหมาย
เกี่่�ยวกัับการแข่่งขัันทางการค้้า
กลุ่่�มวิิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุุติิธรรม
41315 การระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก 41431 การบริิหารงานยุุติิธรรม
41458
กลุ่่�มวิิชากฎหมายระหว่่างประเทศ
41423 กฎหมายธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 41452 สถาบัันระหว่่างประเทศ
41454

กฎหมายเกี่่�ยวกัับการลงทุุน
กฎหมายเกี่่�ยวกัับการคลััง
และงบประมาณ
อาชญากรรมทางธุุรกิิจ
กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40) หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต (40124)

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

228 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ รหััส 40

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน  
ภาคต้้น  ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต รหััส 40124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชุุดวิิชา
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย

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

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40)

2) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย

3) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566
10131 	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566
4) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566

เช้้า
	บ่่าย
	บ่่าย
เช้้า
	บ่่าย
	บ่่าย

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
10131 	สัังคมมนุุษย์์
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
6) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
40101 ความรู้้เ� บื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับกฎหมายทั่่�วไป
41214 กฎหมายแพ่่งว่่าด้้วยบุุคคล นิิติิกรรม และหนี้้�

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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 สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ รหััส 40

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน  
ภาคปลาย  ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต รหััส 40124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
41463 องค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการยุุติิธรรม หลัักสิิทธิิมนุุษยชน 1,100 บาท
และหลัักธรรมาภิิบาล

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
40101 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับกฎหมายทั่่�วไป
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดวิิชาหนึ่่�งต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103 	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164 	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
41463 องค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการยุุติิธรรม หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
และหลัักธรรมาภิิบาล

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย

สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

ชุุดวิิชา

230 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต รหััส 40124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40)

40101
41214
41216
			

ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับกฎหมายทั่่�วไป
กฎหมายแพ่่งว่่าด้้วยบุุคคล นิิติิกรรม และหนี้้�
กฎหมายอาญา: ภาคบทบััญญััติิทั่่�วไป ความผิิด และ
ลหุุโทษ

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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6) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ รหััส 50
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ รหััส 50 ให้้การศึึกษาแก่่บุุคลากรทางด้้านสาธารณสุุข การแพทย์์แผนไทย
และทางด้้านอาชีีวอนามััย เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้� และความสามารถทางวิิชาการ และวิิทยฐานะ
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ เปิิดสอนระดัับปริิญญาตรีีในหลัักสููตรต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1.	หลัักสููตรสาธารณสุุขศาสตรบััณฑิิต
- วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน รหััส 50614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
2.	หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต รหััส 50424 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
3.	หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
- วิิชาเอกอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย รหััส 50514
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพมีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตด้้านสาธารณสุุข การแพทย์์แผนไทย และอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ให้้มีีความรู้้�ด้้าน
วิิชาการ วิิชาชีีพ และมีีคุุณธรรม
2. เพื่่�อผลิิตงานวิิจััยด้้านสาธารณสุุข การแพทย์์แผนไทย และอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ที่่�มีีคุุณภาพและ
สามารถนำำ�มาใช้้ในการพััฒนาการเรีียน การสอน และพััฒนางานดัังกล่่าวได้้
3. เพื่่� อ ให้้ บ ริิการวิิชาการด้้ า นสาธารณสุุ ข การแพทย์์ แ ผนไทย และอาชีี ว อนามัั ย และความปลอดภัั ย
ที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของสัังคม
ผู้้�สำ�ำ เร็็ จ การศึึกษาในสาขาวิิช าวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ หลัักสููตรสาธารณสุุขศาสตรบััณ ฑิิต (สาธารณสุุ ข
ชุุมชน) หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 สามารถปรัับเพิ่่�มวุุฒิิหรืือสอบเป็็นนัักวิิชาการสาธารณสุุขได้้ตามกรอบอััตรากำำ�ลััง
ของหน่่วยงานในสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข หรืือเป็็นนัักสาธารณสุุขในหน่่วยงานทางสุุขภาพขององค์์กรปกครองส่่วน
ท้้องถิ่่�น รวมทั้้�งหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 สามารถทำำ�งานใน
สถานบริิการทางสุุขภาพเป็็นนัักการแพทย์์แผนไทยทั้้�งในภาครััฐและเอกชน นัักวิิชาการสาธารณสุุข/อาจารย์์ในสถาบััน
การศึึกษา ทำำ�การประกอบอาชีีพอิิสระเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการคลิินิิกการแพทย์์แผนไทย ผู้้�จััดการสปา ผู้้�ประกอบการหรืือ
ผู้้�ดำำ�เนิินการในสถานที่่�ผลิิต จำำ�หน่่าย นำำ�เข้้ายาแผนไทย
ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต (อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย) สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิงาน
ประจำำ� ณ สถานประกอบกิิจการหรืือโรงงานอุุตสาหกรรมสามารถปฏิิบััติิงานในตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการ
ทำำ�งานระดัับวิิชาชีีพ และสามารถสอบเข้้ารัับราชการเป็็นนัักวิิชาการด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย นัักวิิชาการ
สิ่่�งแวดล้้อมในสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข กระทรวงแรงงาน รวมทั้้�งหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรสาธารณสุุขศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน รหััส 50614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อปริิญญา
สาธารณสุุขศาสตรบััณฑิิต (สาธารณสุุขชุุมชน)
Bachelor of Public Health
(Community Public Health)

ชื่่�อย่่อ
ส.บ. (สาธารณสุุขชุุมชน)
B.P.H. (Community Public Health)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
รหััส 50

(50184) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50)
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน (50614)

วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน
รหััส 50614

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ผู้้�สมััครต้้องมีีคุุณสมบััติิครบทั้้�ง 2 ข้้อ ดัังนี้้�
1.	คุุณสมบััติิเฉพาะ
ผู้้�สมััครต้้องเป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากหลัักสููตรที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการ
หรืือกระทรวงสาธารณสุุข หรืือหน่่วยงานอื่่�นที่่�สำำ�นัักงาน ก.พ. รัับรอง
และคุุณวุุฒิิการศึึกษาที่่�สภาวิิชาชีีพรัับรอง จะต้้องได้้รัับการรัับรอง
	จากสภาวิิชาชีีพนั้้�น ๆ และ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
2.1	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
			 ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
2.2	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาประกาศนีี ย บัั ต รวิิชาชีี พ เทคนิิค (ปวท.)
			 ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม หรืือ
2.3 สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.)
			 ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม หรืือ
2.4 	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาประกาศนีี ย บัั ต รวิิชาชีี พ ชั้้� น สูู ง (ปวส.)
			 ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม
			ท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม หรืือ
2.5 สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููง (ปวส.) ประเภท
			วิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม
			 ประมง และเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร หรืือ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 235-253
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 269-271
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 274-276
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ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 235-253
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 269-271
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 274-276

สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50) วิวิิชชาเอกสาธารณสุ
าเอกสาธารณสุุขขชุชุุมมชน
ชน (50184)
(50614)

2.6	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรทางวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ หรืือ
		วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ หรืือประกาศนีียบััตรอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�ง
		รัับจากผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึึกษา
		 ในหลัักสููตร 1 ปีี (เช่่น ป.ผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ ป.ผู้้�ช่่วยเภสััชกร
		 ป.ผู้้�ช่่ ว ยแพทย์์ ป.ผดุุ ง ครรภ์์ อ นามัั ย ป.พนัั ก งานอนามัั ย
		 ป.พนัักงานวิิทยาศาสตร์์การแพทย)์ หรืือ
2.7	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรผู้้�ช่่วยพยาบาล ซึ่่ง� รัับจากผู้้�สำำ�เร็็จ
		 การศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตร
		 1 ปีี หรืือ
2.8	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาทางวิิทยาศาสตร์์
		 การแพทย์์ ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย
		 (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี (เช่่น รัังสีีเทคนิิค
		 เซลล์์วิิทยา พยาธิิวิิทยา พยาธิิวิิทยาคลิินิิก โลหิิตวิิทยา และ
		 ธนาคารเลืือด หรืืออื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) หรืือ
2.9	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาทางวิิทยาศาสตร์์
		สุุ ข ภาพที่่� เ ป็็ น งานสนัั บ สนุุ น ซึ่่� ง รัั บ จากผู้้�สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษา
		มััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า
		 2 ปีี (เช่่น เวชระเบีียน โสตทััศนศึึกษา โสตทััศนููปกรณ์์ ส่่งเสริิม
		สุุขภาพ สุุขศึึกษา หรืืออื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) หรืือ
2.10	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาทางการแพทย์์
		 แผนไทย หรืือเทีียบเคีียง ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษา
		 ตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี หรืือ
2.11	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาทางสาธารณสุุข
		 ศาสตร์์ แต่่ไม่่ใช่่สาธารณสุุขศาสตร์์โดยตรง ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำำ�เร็็จ
		 การศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตร
		 ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี (เช่่น ทัันตาภิิบาล ทัันตสาธารณสุุข เจ้้าพนัักงาน
		 เภสััชกรรม เทคนิิคเภสััชกรรม) หรืือ
2.12 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรทางการพยาบาล หรืือประกาศนีียบััตร
		หรืืออนุุปริิญญาทางเวชกิิจฉุุกเฉิิน หลัักสููตร 2 ปีี ซึ่ง่� รัับจากผู้้�สำำ�เร็็จ
		 การศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือ
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2.13	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาทางสาธารณสุุข
		 ศาสตร์์ ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6)
		 และศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี (เช่่น สาธารณสุุขชุุมชน
		 พนัักงานอนามััย นัักเรีียนนายสิิบทหารบกเหล่่าทหารแพทย์์ หรืือ
		 เทีียบเคีียง) หรืือ
2.14 สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าปริิญญาตรีีด้้านวิิทยาศาสตร์์
		 (เช่่น วิิศวกรรมศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม หรืืออื่่�น ๆ) หรืือ
2.15	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาปริิญญาตรีี หรืื อสูู ง กว่่ า ปริิญญาตรีี ท างด้้ า น
		สัังคมศาสตร์์ หรืือเทีียบเคีียง หรืือ
2.16 สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าปริิญญาตรีีด้้านวิิทยาศาสตร์์
		สุุขภาพที่่�หลักั สููตรไม่่มีกี ารเรีียนและฝึึกปฏิิบััติิงานด้้านสาธารณสุุข
		 ในชุุมชน (เช่่น สััตวแพทย์์ เทคนิิคการแพทย์์ กายภาพบำำ�บััด
		รัังสีีเทคนิิค หรืืออื่่�น ๆ) หรืือ
2.17	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าปริิญญาตรีีด้้านแพทย์์
		 แผนไทย หรืือเทีียบเคีียง หรืือ
2.18	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางการพยาบาลหรืือสููงกว่่า หรืือ
		 ปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าทางวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (เช่่น แพทย์์
		 พยาบาล ทัันตแพทย์์ เภสััชกรรม ส่่งเสริิมสุุขภาพ สุุขศึึกษา หรืือ
		 สาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง)

(50184) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50)
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน (50614)

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 235-253
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 269-271
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 274-276

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

หมายเหตุุ ผู้้�มีีสิิทธิิเข้้าศึึกษาซึ่ง่� มีีคุณ
ุ สมบััติิตามข้้อ 2.1) – 2.18) ต้้องไม่่เป็็นโรคที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการศึึกษา หรืือเคยถููกถอนสถานภาพการเป็็นนัักศึึกษา
ของมหาวิิทยาลััย เนื่่อ� งจากความประพฤติิเสื่่อ� มเสีีย บุุคคลซึ่ง่� เคยถููกถอนสถานภาพการเป็็นนัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััย เนื่่อ� งจากความประพฤติิ
เสื่่อ� มเสีียจะกลัับเข้้าศึึกษาใหม่่ได้้เป็็นรายกรณีี หากสภาวิิชาการพิิจารณาเห็็นสมควรให้้เข้้าศึึกษา เมื่่อ� พ้้นกำำ�หนด 5 ปีี นัับแต่่วันั ประกาศถอน
สถานภาพการเป็็นนัักศึึกษา หรืือเป็็นนัักศึึกษาโครงการความร่่วมมืือในการจััดการศึึกษา ให้้พิิจารณาเป็็นรายกรณีี
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรสาธารณสุุขศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน รหััส 50614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565

1. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า  (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.1)
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
23	ชุุดวิิชา (138 หน่่วยกิิต)		

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
			
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
10103	ทัักษะชีีวิิต
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
10131	สัังคมมนุุษย์์		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต		
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร		
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)				
- พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 5 ชุุดวิิชา
50101	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐาน
52302	วิิทยาการระบาดในงาน
52408 การสััมมนาเพื่่�อพััฒนาทัักษะ
50102	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ 		
สาธารณสุุข 		
ด้้านสาธารณสุุข(1)(2)
						
53202 การสาธารณสุุขชุุมชน
สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50) วิวิิชชาเอกสาธารณสุ
าเอกสาธารณสุุขขชุชุุมมชน
ชน (50184)
(50614)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
		(1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
		(2) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาเคยลงทะเบีียนเรีียนครบทั้้�ง 6 ชุุดวิิชา จึึงจะสามารถลงทะเบีียนเรีียนได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
			 50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
			 52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52314 การป้้องกัันและควบคุุมโรคทางสาธารณสุุข
			 52302	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ
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- วิิชาเฉพาะด้้าน 12 ชุุดวิิชา
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับ
52312 อนามััยครอบครััวกัับ
52316 การทำำ�งานด้้านสาธารณสุุข
			วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 		
งานสาธารณสุุข 		
ในชุุมชน(1)
52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52313	สุุขศึึกษาและการส่่งเสริิมสุุขภาพ 52402 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิิชาชีีพ 52314 การป้้องกัันและควบคุุมโรค 		
สาธารณสุุข(1)(3)
			 การสาธารณสุุข 		
ทางสาธารณสุุข
52405 การฝึึกงานวิิชาชีีพสาธารณสุุข
52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย 52315 การตรวจประเมิิน 		
ในชุุมชน(1)(2)(3)
					
การบำำ�บััดโรคเบื้้�องต้้น
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุข
					
การดููแลฟื้้�นฟููสภาพและ 		
และระบบสารสนเทศด้้าน
(1)
					
การส่่งต่่อ 		สุุขภาพ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

(50184) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50)
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน (50614)

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนาม
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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2. สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาประกาศนีี ย บัั ต รวิิ ช าชีี พ เทคนิิ ค (ปวท.) ประเภทวิิ ช าบริิ ห ารธุุ รกิิ จ  ศิิ ล ปหัั ต ถกรรม  หรืื อ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิจิ  อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
(คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.2 และ 2.4)
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3-4	ชุุดวิิชา
(18-24 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา
(102 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
21-22	ชุุดวิิชา (126-132 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3-4	ชุุดวิิชา
(18-24 หน่่วยกิิต)
1) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)
ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต		
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
2) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพขั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม
		ท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)
ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

		

สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50) วิวิิชชาเอกสาธารณสุ
าเอกสาธารณสุุขขชุชุุมมชน
ชน (50184)
(50614)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)		
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(50184) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50)
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน (50614)

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
- พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 5 ชุุดวิิชา
50101	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐาน
52302	วิิทยาการระบาดในงาน
52408 การสััมมนาเพื่่�อพััฒนาทัักษะ
50102	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ		
สาธารณสุุข 		
ด้้านสาธารณสุุข(1)(4)
								
53202 การสาธารณสุุขชุุมชน
- วิิชาเฉพาะด้้าน 12 ชุุดวิิชา
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับ
52313 	สุุขศึึกษาและการส่่งเสริิม
52316 การทำำ�งานด้้านสาธารณสุุข
				วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 		สุุขภาพ 		
ในชุุมชน(1)
52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52314 การป้้องกัันและควบคุุมโรค
52402 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
ทางสาธารณสุุข 		
สาธารณสุุข(1)(3)
				 การสาธารณสุุข
52315 การตรวจประเมิิน การบำำ�บััด	
52405 การฝึึกงานวิิชาชีีพสาธารณสุุข
52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
โรคเบื้้�องต้้น การดููแล 		
ในชุุมชน(1)(2)(3)
52312 อนามััยครอบครััวกัับ 		
ฟื้้�นฟููสภาพและการส่่งต่่อ(1)
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและ
				 งานสาธารณสุุข				
ระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนาม
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
(4)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาเคยลงทะเบีียนเรีียนครบทั้้�ง 6 ชุุดวิิชา จึึงจะสามารถลงทะเบีียนเรีียนได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
		50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
		52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม 			
52314 การป้้องกัันและควบคุุมโรคทางสาธารณสุุข
		52302	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ
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3. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง
และเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร  (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.3 และ 2.5)
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3-4	ชุุดวิิชา (18-24 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา
(102 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
21-22	ชุุดวิิชา (126-132 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาเคยลงทะเบีียนเรีียนครบทั้้�ง 6 ชุุดวิิชา จึึงจะสามารถลงทะเบีียนเรีียนได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
		50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
		52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52314 การป้้องกัันและควบคุุมโรคทางสาธารณสุุข
		52302	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ

สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50) วิวิิชชาเอกสาธารณสุ
าเอกสาธารณสุุขขชุชุุมมชน
ชน (50184)
(50614)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3-4	ชุุดวิิชา (18-24 หน่่วยกิิต)
1) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)
ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
2) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
		 เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)
ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
- พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 5 ชุุดวิิชา
		50101	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐาน
52302	วิิทยาการระบาดในงาน
52408 การสััมมนาเพื่่�อพััฒนาทัักษะ
		50102	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ 		
สาธารณสุุข		
ด้้านสาธารณสุุข(1)(2)
								
53202 การสาธารณสุุขชุุมชน
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- วิิชาเฉพาะด้้าน 12 ชุุดวิิชา
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับ
52313 	สุุขศึึกษาและการส่่งเสริิม
52316 การทำำ�งานด้้านสาธารณสุุข
				วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 		สุุขภาพ 		
ในชุุมชน(1)
52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52314 การป้้องกัันและควบคุุมโรค
52402 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
ทางสาธารณสุุข 		
สาธารณสุุข(1)(3)
				 การสาธารณสุุข
52315 การตรวจประเมิิน การบำำ�บััด	
52405 การฝึึกงานวิิชาชีีพสาธารณสุุข
52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
โรคเบื้้�องต้้น การดููแล 		
ในชุุมชน(1)(2)(3)
52312 อนามััยครอบครััวกัับ 		
ฟื้้�นฟููสภาพและการส่่งต่่อ(1)
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและ
				 งานสาธารณสุุข				
ระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

(50184) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50)
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน (50614)

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนาม
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

241

4. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรทางวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ หรืือวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ หรืือประกาศนีียบััตรอื่่�น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตร 1 ปีี (เช่่น ป.ผู้้�ช่่วย
ทัันตแพทย์์ ป.ผู้้�ช่่วยเภสััชกร ป.ผู้้�ช่่วยแพทย์์ ป.ผดุุงครรภ์์อนามััย ป.พนัักงานอนามััย ป.พนัักงานวิิทยาศาสตร์์
การแพทย์์)  (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.6)
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
22	ชุุดวิิชา (132 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนาม
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
(4)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาเคยลงทะเบีียนเรีียนครบทั้้�ง 6 ชุุดวิิชา จึึงจะสามารถลงทะเบีียนเรีียนได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
		50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
		52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52314 การป้้องกัันและควบคุุมโรคทางสาธารณสุุข
		52302 วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ		

สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50) วิวิิชชาเอกสาธารณสุ
าเอกสาธารณสุุขขชุชุุมมชน
ชน (50184)
(50614)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา		(24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10103	ทัักษะชีีวิิต
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
- พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 5 ชุุดวิิชา
50101	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐาน
52302	วิิทยาการระบาดในงาน
52408 การสััมมนาเพื่่�อพััฒนาทัักษะ
50102	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ		
สาธารณสุุข 		
ด้้านสาธารณสุุข(1)(4)
						
53202 การสาธารณสุุขชุุมชน
- วิิชาเฉพาะด้้าน 12 ชุุดวิิชา
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับ
52313	สุุขศึึกษาและการส่่งเสริิม
52316 การทำำ�งานด้้านสาธารณสุุข
			วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 		สุุขภาพ 		
ในชุุมชน(1)
52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52314 การป้้องกัันและควบคุุมโรค
52402 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ		
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณ 		
ทางสาธารณสุุข		
สาธารณสุุข(1)(3)
			วิิชาชีีพการสาธารณสุุข
52315 การตรวจประเมิิน การบำำ�บััด	 52405 การฝึึกงานวิิชาชีีพสาธารณสุุข
52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย		
โรคเบื้้�องต้้น การดููแล 		
ในชุุมชน(1)(2)(3)
52312 อนามััยครอบครััวกัับ 		
ฟื้้�นฟููสภาพและการส่่งต่่อ(1)
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและ
			 งานสาธารณสุุข 				
ระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรผู้้�ช่่วยพยาบาล ซึ่่ง� รัับจากผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึึกษา
ในหลัักสููตร 1 ปีี  (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.7)
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)

(50184) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50)
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน (50614)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
		- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
- พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 5 ชุุดวิิชา
50101	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐาน
52302	วิิทยาการระบาดในงาน
52408 การสััมมนาเพื่่�อพััฒนาทัักษะ
50102	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ 		
สาธารณสุุข 		
ด้้านสาธารณสุุข(1)(4)
						
53202 การสาธารณสุุขชุุมชน
- วิิชาเฉพาะด้้าน 11 ชุุดวิิชา
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับ
52312 อนามััยครอบครััวกัับ
52316 การทำำ�งานด้้านสาธารณสุุข
			วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 		
งานสาธารณสุุข 		
ในชุุมชน(1)
52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52313	สุุขศึึกษาและการส่่งเสริิม
52402 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ		
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิิชาชีีพ 	สุุขภาพ 		
สาธารณสุุข(1)(3)
			 การสาธารณสุุข
52314 การป้้องกัันและควบคุุมโรค
52405 การฝึึกงานวิิชาชีีพสาธารณสุุข
52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ทางสาธารณสุุข		
ในชุุมชน(1)(2)(3)
						
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและ
															
ระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนาม
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
(4)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาเคยลงทะเบีียนเรีียนครบทั้้�ง 6 ชุุดวิิชา จึึงจะสามารถลงทะเบีียนเรีียนได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
		50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
		52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52314 การป้้องกัันและควบคุุมโรคทางสาธารณสุุข
		52302	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ

สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50) วิวิิชชาเอกสาธารณสุ
าเอกสาธารณสุุขขชุชุุมมชน
ชน (50184)
(50614)

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

244 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
6. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาทางวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ ซึ่ง่� รัับจากผู้สำ้� ำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษา
ตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี (เช่่น รัังสีีเทคนิิค เซลล์์วิิทยา พยาธิิวิิทยา พยาธิิวิิทยาคลิินิิก
โลหิิตวิิทยา และธนาคารเลืือด หรืืออื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง) หรืือประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาทางวิิทยาศาสตร์์สุขุ ภาพ
ที่่�เป็็นงานสนัับสนุุน ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
(เช่่น เวชระเบีียน โสตทััศนศึึกษา  โสตทััศนููปกรณ์์ ส่่งเสริิมสุุขภาพ สุุขศึึกษา  หรืืออื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) หรืือ
ประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาทางการแพทย์์แผนไทยหรืือเทีียบเคีียง ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษา
ตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 ปีี หรืือประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาทางสาธารณสุุขศาสตร์์
แต่่ไม่่ใช่่สาธารณสุุขศาสตร์์โดยตรง ซึ่่ง� รัับจากผู้สำ้� ำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตร
ไม่่น้้อยกว่่า  2 ปีี (เช่่น ทัันตาภิิบาล ทัันตสาธารณสุุข เจ้้าพนัักงานเภสััชกรรม เทคนิิคเภสััชกรรม) หรืือปริิญญาตรีี
หรืือสููงกว่่าปริิญญาตรีีด้้านวิิทยาศาสตร์์ (เช่่น วิิศวกรรมศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม หรืืออื่่�น ๆ)
(คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.8 - 2.11 และ ข้้อ 2.14)
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

(50184) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50)
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน (50614)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)			
10151 ไทยศึึกษา							
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)			
- พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 4 ชุุดวิิชา
50102	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ
52302	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
53202 การสาธารณสุุขชุุมชน
				
52408 การสััมมนาเพื่่�อพััฒนาทัักษะ
					
ด้้านสาธารณสุุข(1)(2)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาเคยลงทะเบีียนเรีียนครบทั้้�ง 6 ชุุดวิิชา จึึงจะสามารถลงทะเบีียนเรีียนได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
		50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
		52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม 			
52314 การป้้องกัันและควบคุุมโรคทางสาธารณสุุข
		52302 วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข 		
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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- วิิชาเฉพาะด้้าน 12 ชุุดวิิชา
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับ
52313	สุุขศึึกษาและการส่่งเสริิม
52316 การทำำ�งานด้้านสาธารณสุุข
			วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 		สุุขภาพ 		
ในชุุมชน(1)
52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52314 การป้้องกัันและควบคุุมโรค
52402 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ		
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
ทางสาธารณสุุข 		
สาธารณสุุข(1)(3)
			 การสาธารณสุุข
52315 การตรวจประเมิิน การบำำ�บััด 52405 การฝึึกงานวิิชาชีีพสาธารณสุุข
52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
โรคเบื้้�องต้้น การดููแล 		
ในชุุมชน(1)(2)(3)
52312 อนามััยครอบครััวกัับ		
ฟื้้�นฟููสภาพและการส่่งต่่อ(1)
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและ
			 งานสาธารณสุุข				
ระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50) วิวิิชชาเอกสาธารณสุ
าเอกสาธารณสุุขขชุชุุมมชน
ชน (50184)
(50614)

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนาม
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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7. สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาประกาศนีี ย บัั ต รทางการพยาบาล หรืื อ ประกาศนีี ย บัั ต รหรืื อ อนุุ ป ริิ ญ ญาทางเวชกิิ จ ฉุุ ก เฉิิ น
หลัักสููตร  2 ปีี ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.12)
โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

(50184) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50)
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน (50614)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
- พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 4 ชุุดวิิชา
50102	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ
52408 การสััมมนาเพื่่�อพััฒนา
53202
(1)(4)
52302	วิิทยาการระบาดในงาน		ทัักษะด้้านสาธารณสุุข
		
สาธารณสุุข
- วิิชาเฉพาะด้้าน 11 ชุุดวิิชา
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับ
52312 อนามััยครอบครััวกัับ
52316
			วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 		
งานสาธารณสุุข 		
52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52313	สุุขศึึกษาและการส่่งเสริิม
52402
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิิชาชีีพ 	สุุขภาพ 		
			 การสาธารณสุุข
52314 การป้้องกัันและควบคุุมโรค
52405
52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย		
ทางสาธารณสุุข 		
52406
						
							

การสาธารณสุุขชุุมชน

การทำำ�งานด้้านสาธารณสุุข
ในชุุมชน(1)
ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
สาธารณสุุข(1)(3)
การฝึึกงานวิิชาชีีพสาธารณสุุข
ในชุุมชน(1)(2)(3)			
การบริิหารงานสาธารณสุุขและ
ระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนาม
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
(4)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาเคยลงทะเบีียนเรีียนครบทั้้�ง 6 ชุุดวิิชา จึึงจะสามารถลงทะเบีียนเรีียนได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
		50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
		52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52314 การป้้องกัันและควบคุุมโรคทางสาธารณสุุข
		52302 	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

8. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาทางสาธารณสุุขศาสตร์์ ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษา
ตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี (เช่่น สาธารณสุุขชุุมชน พนัักงานอนามััย นัักเรีียนนายสิิบ
ทหารบก เหล่่าทหารแพทย์์ หรืือเทีียบเคีียง) (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.13)
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
10	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
12	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(60 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(72 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*				1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา							

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50) วิวิิชชาเอกสาธารณสุ
าเอกสาธารณสุุขขชุชุุมมชน
ชน (50184)
(50614)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
- พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 2 ชุุดวิิชา
52302	วิิทยาการระบาดในงาน
52408 การสััมมนาเพื่่�อพััฒนาทัักษะ
			 สาธารณสุุข		
ด้้านสาธารณสุุข(1)(3)
- วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับ
52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย 52402 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
					วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
52313	สุุขศึึกษาและการส่่งเสริิม 		
สาธารณสุุข(1)(2)
52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม 		สุุขภาพ 				
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุข
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณ
52316 การทำำ�งานด้้านสาธารณสุุข 		
และระบบสารสนเทศด้้าน
(1)
					วิิชาชีีพการสาธารณสุุข		
ในชุุมชน 				สุุขภาพ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

(50184) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50)
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน (50614)

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาเคยลงทะเบีียนเรีียนครบทั้้�ง 5 ชุุดวิิชา จึึงจะสามารถลงทะเบีียนเรีียนได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
		50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
		52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ
		52302 	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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9. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าปริิญญาตรีีทางด้้านสัังคมศาสตร์์ หรืือเทีียบเคีียง (คุุณสมบััติผู้ิ ส้� มััครข้อ้ 2.15)
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
19	ชุุดวิิชา (114 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*				1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ			 17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
- พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 5 ชุุดวิิชา
50101	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐาน
52302	วิิทยาการระบาดในงาน
52408 การสััมมนาเพื่่�อพััฒนาทัักษะ
50102	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ 		
สาธารณสุุข 		
ด้้านสาธารณสุุข(1)(4)
						
53202 การสาธารณสุุขชุุมชน
- วิิชาเฉพาะด้้าน 12 ชุุดวิิชา
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับ
52313	สุุขศึึกษาและการส่่งเสริิม
52316 การทำำ�งานด้้านสาธารณสุุข
			วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 		สุุขภาพ		
ในชุุมชน(1)
52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52314 การป้้องกัันและควบคุุมโรค
52402 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ		
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
ทางสาธารณสุุข		
สาธารณสุุข(1)(3)		
52315 การตรวจประเมิิน การบำำ�บััด	 52405 การฝึึกงานวิิชาชีีพสาธารณสุุข
			 การสาธารณสุุข
52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
โรคเบื้้�องต้้น การดููแล		ชุุมชน(1)(2)(3)
52312 อนามััยครอบครััวกัับ		
ฟื้้�นฟููสภาพและการส่่งต่่อ(1)
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและ
			 งานสาธารณสุุข				
ระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ
สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50) วิวิิชชาเอกสาธารณสุ
าเอกสาธารณสุุขขชุชุุมมชน
ชน (50184)
(50614)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนาม
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
(4)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาเคยลงทะเบีียนเรีียนครบทั้้�ง 6 ชุุดวิิชา จึึงจะสามารถลงทะเบีียนเรีียนได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
		50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
		52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52314 การป้้องกัันและควบคุุมโรคทางสาธารณสุุข
		52302	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ

250 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

10. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าปริิญญาตรีีด้า้ นวิิทยาศาสตร์์สุขุ ภาพที่่�หลัักสููตรไม่่มีกี ารเรีียนและฝึึกปฏิิบัติั งิ าน
ด้้านสาธารณสุุขในชุุมชน (เช่่น สััตวแพทย์์ เทคนิิคการแพทย์์ กายภาพบำำ�บััด รัังสีีเทคนิิค หรืืออื่่�น ๆ) หรืือปริิญญาตรีี
หรืือสููงกว่่าปริิญญาตรีีด้้านแพทย์์แผนไทย หรืือเทีียบเคีียง (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.16 - 2.17)
โครงสร้้างหลัักสููตร

(50184) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50)
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน (50614)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
13	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(78 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*				1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา							

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
- พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 3 ชุุดวิิชา
52302 วิิทยาการระบาดในงาน
52408 การสััมมนาเพื่่�อพััฒนาทัักษะ 53202 การสาธารณสุุขชุุมชน
			 สาธารณสุุข 		
ด้้านสาธารณสุุข(1)(4)
- วิิชาเฉพาะด้้าน 10 ชุุดวิิชา
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับ
52313	สุุขศึึกษาและการส่่งเสริิม
52402 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
			วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ		สุุขภาพ 		
สาธารณสุุข(1)(3)
52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52315 การตรวจประเมิิน การบำำ�บััด	 52405 การฝึึกงานวิิชาชีีพสาธารณสุุข
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
โรคเบื้้�องต้้น การดููแล 		
ในชุุมชน(1)(2)(3)			
ฟื้้�นฟููสภาพและการส่่งต่่อ(1)
			 การสาธารณสุุข		
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและ
52305 อาชีีวอนามััยและความ
52316 การทำำ�งานด้้านสาธารณสุุข 		
ระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ
(1)
			 ปลอดภััย		
ในชุุมชน
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
		(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
		(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนาม
		(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
		(4)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาเคยลงทะเบีียนเรีียนครบทั้้�ง 5 ชุุดวิิชา จึึงจะสามารถลงทะเบีียนเรีียนได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
		50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
		52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ
		52302	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข

สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50) วิวิิชชาเอกสาธารณสุ
าเอกสาธารณสุุขขชุชุุมมชน
ชน (50184)
(50614)

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
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11. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางการพยาบาลหรืือสููงกว่่า  หรืือปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าทางวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
(เช่่น แพทย์์ พยาบาล ทัันตแพทย์์ เภสััชกรรม ส่่งเสริิมสุุขภาพ สุุขศึึกษา หรืือสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
(คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.18)
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
10	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
12	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(60 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

(50184) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50)
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน (50614)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*				1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
- พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 3 ชุุดวิิชา
52302 วิิทยาการระบาดในงาน
52408 การสััมมนาเพื่่�อพััฒนาทัักษะ 53202
			 สาธารณสุุข 		
ด้้านสาธารณสุุข(1)(3)
- วิิชาเฉพาะด้้าน 7 ชุุดวิิชา
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับ
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณ
52402
			วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 		วิิชาชีีพการสาธารณสุุข
52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย 52406
				
52316 การทำำ�งานด้้านสาธารณสุุข		
					
ในชุุมชน(1) 		

การสาธารณสุุขชุุมชน
ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
สาธารณสุุข(1)(2)
การบริิหารงานสาธารณสุุขและ
ระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาเคยลงทะเบีียนเรีียนครบทั้้�ง 5 ชุุดวิิชา จึึงจะสามารถลงทะเบีียนเรีียนได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
		50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ 52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
		52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52406 การบริิหารงานสาธารณสุุขและระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ
		52302	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50) วิวิิชชาเอกสาธารณสุ
าเอกสาธารณสุุขขชุชุุมมชน
ชน (50184)
(50614)

254 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต
การแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต รหััส 50424 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชื่่�อปริิญญา
การแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต

Bachelor of Thai Traditional Medicine

	ชื่่�อย่่อ
พท.บ.

B.T.M.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
รหััส 50

สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50)
หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต (50424) สาขาวิิ

การแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต
รหััส 50424

รัับสมััครนัักศึึกษาเฉพาะภาคต้้น
จำำ�นวน 80 คน
โดยต้้องผ่่านการพิิจารณาคััดเลืือก
ตามเกณฑ์์ที่ม่� หาวิิทยาลััยกำำ�หนด
ศึึกษารายละเอีียดหน้้า 256

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ผู้้�สมััครต้้องมีีคุุณสมบััติิครบทั้้�ง 2 ข้้อ ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.1	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
		 สายวิิทยาศาสตร์์ หรืือสายวิิทยาศาสตร์์-คณิิตศาสตร์์
		 ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
1.2	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
อนุุปริิญญาทางด้้านการแพทย์์แผนไทย หรืือ
		 การแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ หรืือ
1.3 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางด้้านการแพทย์์แผนไทย
		หรืือการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ หรืือ
1.4	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางด้้านวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
		หรืือสููงกว่่า หรืือ
1.5	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีสาขาอื่่�นหรืือสููงกว่่าที่่�ไม่่ใช่่
		 ทางด้้านการแพทย์์แผนไทย การแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์
		หรืือทางด้้านวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 257-263
ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 272

หมายเหตุุ ผู้้�สมััครต้้องจััดส่่งหลัักฐานประกอบการสมััครเพิ่่�มเติิมตามคุุณสมบััติิเฉพาะ เพื่่�อประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา ดัังนี้้�
2.1 	หนัังสืือรัับรองการทำำ�งานในวิิชาชีีพการแพทย์์แผนไทย หรืือวิิชาชีีพอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแพทย์์แผนไทย จำำ�นวน 1 ฉบัับ หรืือ
2.2 	สำำ�เนาใบประกอบโรคศิิลปะหรืือใบประกอบวิิชาชีีพทางการแพทย์์แผนไทย หรืือการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ จำำ�นวน 1 ฉบัับ หรืือ
2.3 	สำำ�เนาใบแสดงผลการเรีียนชุุดวิิชาสััมฤทธิิบััตร หรืือชุุดวิิชาในหลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
		 ไม่่น้้อยกว่่า 3 ชุุดวิิชา
2.4 ใบรัับรองแพทย์์ที่่�ออกโดยโรงพยาบาล
	ผู้้�สมััครโปรดศึึกษาเกณฑ์์การรัับสมััครนัักศึึกษาหลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิตโดยละเอีียด
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สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
รหััส 50
การแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต
รหััส 50424
(ต่่อ)

รัับสมััครนัักศึึกษาเฉพาะภาคต้้น
จำำ�นวน 80 คน
โดยต้้องผ่่านการพิิจารณาคััดเลืือก
ตามเกณฑ์์ที่ม่� หาวิิทยาลััยกำำ�หนด
ศึึกษารายละเอีียดหน้้า 256

255

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
2.	คุุณสมบััติิเฉพาะในการพิิจารณาคััดเลืือก
		 2.1 มีีประสบการณ์์ในการทำำ�งานในวิิชาชีีพทางการแพทย์์แผนไทย
			หรืือในวิิชาชีีพอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทางการแพทย์์แผนไทย
		 ไม่่น้้อยกว่่า 3 ปีี และ
		 2.2	มีีใบประกอบโรคศิิลปะหรืือใบประกอบวิิชาชีีพทางการแพทย์์
แผนไทย หรืือการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ หรืือ
2.3 เคยได้้รัับการศึึกษาในชุุดวิิชาสััมฤทธิิบััตร หรืือชุุดวิิชาใน
		หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััย
			 ธรรมาธิิราช ไม่่น้้อยกว่่า 3 ชุุดวิิชา หรืือ
2.4 มีีคุุณสมบััติิอื่่�นที่่�คณะกรรมการพิิจารณาคััดเลืือกเห็็นสมควร
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 257-263
ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 272

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2571
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
ผู้้�สมััครต้้องยื่่�นใบสมััครพร้้อมเอกสารประกอบการสมััคร ยัังไม่่ต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการสมััครและลงทะเบีียนเรีียน
ภายในวัันที่่� 15 กรกฎาคม ของทุุกปีี (หากส่่งใบสมััครมาหลัังจากวัันดัังกล่่าวจะไม่่ได้้รัับพิิจารณาคััดเลืือก)
การคััดเลืือกผู้้�สมััครจะดำำ�เนิินการภายในวัันที่่� 15 สิิงหาคม ของทุุกปีี มหาวิิทยาลััยจะแจ้้งผลให้้ผู้้�ที่่�ผ่่านการคััดเลืือกดำำ�เนิินการ
ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการสมััครและลงทะเบีียนเรีียนภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50) หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต (50424)

หมายเหตุุ ผู้้�สมััครต้้องจััดส่่งหลัักฐานประกอบการสมััครเพิ่่�มเติิมตามคุุณสมบััติิเฉพาะ เพื่่�อประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา ดัังนี้้�
2.1 	หนัังสืือรัับรองการทำำ�งานในวิิชาชีีพการแพทย์์แผนไทย หรืือวิิชาชีีพอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแพทย์์แผนไทย จำำ�นวน 1 ฉบัับ หรืือ
2.2 	สำำ�เนาใบประกอบโรคศิิลปะหรืือใบประกอบวิิชาชีีพทางการแพทย์์แผนไทย หรืือการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ จำำ�นวน 1 ฉบัับ หรืือ
2.3 	สำำ�เนาใบแสดงผลการเรีียนชุุดวิิชาสััมฤทธิิบััตร หรืือชุุดวิิชาในหลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
		 ไม่่น้้อยกว่่า 3 ชุุดวิิชา
2.4 ใบรัับรองแพทย์์ที่่�ออกโดยโรงพยาบาล
	ผู้้�สมััครโปรดศึึกษาเกณฑ์์การรัับสมััครนัักศึึกษาหลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิตโดยละเอีียด
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สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50)
หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต (50424) สาขาวิิ

เกณฑ์์การรัับสมััครนัักศึึกษาหลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต
1) 	ผู้้�เข้้าศึึกษาซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิตามข้้อ 1 วุุฒิิการศึึกษา ข้้อ 1.1 ต้้องศึึกษาในกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ไม่่ต่ำำ��กว่่า
22 หน่่วยกิิต คณิิตศาสตร์์ไม่่ต่ำำ��กว่่า 12 หน่่วยกิิต และภาษาอัังกฤษ ไม่่ต่ำำ��กว่่า 9 หน่่วยกิิต
2)	ผู้้�เข้้ าศึึ กษาสามารถเทีี ยบโอนผลการเรีี ยนรู้้�ได้้ เฉพาะในหลัั กสูู ตรที่่� ได้้รัับการเผยแพร่่ โดยสำำ�นัักงานปลัั ดกระทรวง
การอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมแล้้ว กรณีีเป็็นสถาบัันการศึึกษาต่่างประเทศต้้องเป็็นสถาบัันที่่�สำำ�นัักงาน
ปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมรัับรอง หรืือใช้้กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิอุดุ มศึึกษาของประเทศ
	นั้้�น ๆ และหากเป็็นนัักศึึกษาต่่างคณะในสถาบัันเดีียวกัันจะต้้องผ่่านการประเมิินทััศนคติิต่่อวิิชาชีีพและรายละเอีียดอื่่น� ๆ
ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับของมหาวิิทยาลััย
3)	ผู้้�เข้้าศึึกษาที่่�ได้้รับั ใบอนุุญาตเป็็นผู้้�ประกอบโรคศิิลปะ/ประกอบวิิชาชีีพสาขาการแพทย์์แผนไทย/สาขาการแพทย์์แผนไทย
ประยุุกต์์ จะได้้รัับการยกเว้้นชุุดวิิชาตามที่่�หลัักสููตรกำำ�หนด
3.1 กรณีีมีีใบประกอบโรคศิิลปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรม/ใบประกอบโรคศิิลปะสาขาการแพทย์์แผนไทยประเภท
		 เวชกรรมไทย/ใบประกอบวิิชาชีีพการแพทย์์แผนไทยด้้านเวชกรรมไทย ยกเว้้นชุุดวิิชา 55331 เวชกรรมแผนไทย 1
3.2 กรณีีมีใี บประกอบโรคศิิลปะแผนโบราณในสาขาเภสััชกรรม/ใบประกอบโรคศิิลปะสาขาการแพทย์์แผนไทยประเภท
		 เภสััชกรรมไทย/ใบประกอบวิิชาชีีพการแพทย์์แผนไทยด้้านเภสััชกรรมไทย ยกเว้้นชุุดวิิชา 55328 เภสััชกรรม
		 แผนไทย 1
3.3 กรณีีมีีใบประกอบโรคศิิลปะสาขาการแพทย์์แผนไทยประเภทการนวดไทย/ใบประกอบวิิชาชีีพการแพทย์์แผนไทย
		 ด้้านการนวดไทย ยกเว้้นชุุดวิิชา 55325 นวดแผนไทย 1
3.4 กรณีีมีใี บประกอบโรคศิิลปะสาขาการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ ยกเว้้นชุุดวิิชา 55325 นวดแผนไทย 1 ชุุดวิิชา 55328
		 เภสััชกรรมแผนไทย 1 และ ชุุดวิิชา 55331 เวชกรรมแผนไทย 1
4)	ผู้้�เข้้าศึึกษาต้้องมีีสุุขภาพสมบููรณ์์ทั้้�งร่่างกายและจิิตใจ ไม่่เป็็นโรคซึ่่�งต้้องห้้ามในการขึ้้�นทะเบีียนและรัับใบอนุุญาตเป็็น
	ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพสาขาการแพทย์์แผนไทย ดัังนี้้� โรคเรื้้�อนในระยะติิดต่่อหรืือระยะปรากฏอาการเป็็นที่่�รัังเกีียจต่่อสัังคม
โรคพิิษสุุราเรื้้อ� รััง หรืือโรคอื่่น� ที่่�สภาวิิชาชีีพพิิจารณาเห็็นว่่าเป็็นอุุปสรรคต่่อการขึ้้น� ทะเบีียนเป็็นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพการแพทย์์
แผนไทย และ
5) 	ผู้้�เข้้าศึึกษาต้้องไม่่เป็็นผู้้�ที่่�มีีความประพฤติิเสีียหายซึ่่�งสภาการแพทย์์แผนไทยเห็็นว่่าจะนำำ�มาซึ่่�งความเสื่่�อมเสีียเกีียรติิศัักดิ์์�
แห่่งวิิชาชีีพ ไม่่เคยต้้องโทษศาลพิิพากษาถึึงที่่�สุดุ ในคดีีที่่ส� ภาการแพทย์์แผนไทยเห็็นว่่าอาจจะนำำ�มาซึ่่ง� ความเสื่่อ� มเสีียเกีียรติิ
แห่่งวิิชาชีีพ ไม่่เป็็นผู้้�ติิดยาเสพติิดให้้โทษ ไม่่เป็็นคนวิิกลจริิตหรืือจิิตฟั่่�นเฟืือนไม่่สมประกอบ
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต
การแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต รหััส 50424 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.6 หรืือเทีียบเท่่าสายวิิทยาศาสตร์์ หรืือสายวิิทยาศาสตร์์-คณิิตศาสตร์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
24	ชุุดวิิชา (144 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์์ภาคสนาม
(3)
เป็็นชุุดวิิชายกเว้้นสำำ�หรัับผู้้�สมััครที่่�มีีใบประกอบโรคศิิลปะฯ ประเภทการนวดไทย หรืือ ประเภทการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์
(4)
เป็็นชุุดวิิชายกเว้้นสำำ�หรัับผู้้�สมััครที่่�มีีใบประกอบโรคศิิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย หรืือ ประเภทการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์
(5)
เป็็นชุุดวิิชายกเว้้นสำำ�หรัับผู้้�สมััครที่่�มีีใบประกอบโรคศิิลปะฯ ประเภทเภสััชกรรมไทย หรืือ ประเภทการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์
(6)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50) หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต (50424)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
10103 ทัักษะชีีวิิต
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 7 ชุุดวิิชา
55101 ชีีววิิทยา เคมีีและชีีวเคมีี
55204 เคมีีเภสััชวััตถุุ เภสััชวิิทยา
55322 	ร่่างกายมนุุษย์์(1)
	สำำ�หรับั การแพทย์์แผนไทย
และพิิษวิิทยาสำำ�หรัับ
55335	สัังคมวิิทยา มานุุษยวิิทยา
(1)
55203 	จุุลชีีววิิทยา ปรสิิตวิิทยาและ
การแพทย์์แผนไทย
การแพทย์์และระบาดวิิทยา
พยาธิิสรีีรวิิทยาสำำ�หรัับ
55309 ปรััชญาและกฎหมาย
	สำำ�หรัับการแพทย์์แผนไทย
(1)
การแพทย์์แผนไทย
เกี่่�ยวกัับการแพทย์์แผนไทย
55401 การวิิจัยั ทางการแพทย์์แผนไทย(1)
วิิชาชีีพ 11 ชุุดวิิชา
55324 การฝึึกปฏิิบััติิเภสััช
55328 เภสััชกรรมแผนไทย 1(1)(5)
55333 การฝึึกปฏิิบััติิเวชกรรมแผนไทย(1)(2)
		
พฤกษศาสตร์์และเภสััชกรรม 55329 นวดแผนไทย 2(1)
55334 เภสััชกรรมแผนไทย 2(1)
		
แผนไทย(1)(2)
55330 การฝึึกปฏิิบััติินวดแผนไทย(1)(2)
55402 ผดุุงครรภ์์แผนไทยและ
(1)(3)
(1)(4)
55325 นวดแผนไทย 1
55331 เวชกรรมแผนไทย 1
การฝึึกปฏิิบััติิผดุุงครรภ์์แผนไทย(1)(2)
55326 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
55332 เวชกรรมแผนไทย 2(1)
		
การแพทย์์แผนไทย(2)(6)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 		
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1) 	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาทางด้้านการแพทย์์แผนไทย หรืือการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
13	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(78 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50)
หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต (50424) สาขาวิิ

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 6 ชุุดวิิชา
55203 	จุุลชีีววิิทยา ปรสิิตวิิทยาและ
55309 ปรััชญาและกฎหมายเกี่่�ยวกัับ 55335	สัังคมวิิทยา มานุุษยวิิทยา
		
พยาธิิสรีีรวิิทยาสำำ�หรัับ 		
การแพทย์์แผนไทย 		
การแพทย์์และระบาดวิิทยา
(1)
(1)
		
การแพทย์์แผนไทย
55322 	ร่่างกายมนุุษย์์ 		สำำ�หรัับการแพทย์์แผนไทย
55204 เคมีีเภสััชวััตถุุ เภสััชวิิทยา 			
55401 การวิิจััยทางการแพทย์์แผนไทย(1)
		
และพิิษวิิทยาสำำ�หรัับ
		
การแพทย์์แผนไทย(1)
				
หมายเหตุุ *		หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
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วิิชาชีีพ 7 ชุุดวิิชา
55324 การฝึึกปฏิิบััติิเภสััชพฤกษศาสตร์์ 55326 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
55330 การฝึึกปฏิิบััติินวดแผนไทย(1)(2)
		
และเภสััชกรรมแผนไทย(1)(2) 			
การแพทย์์แผนไทย(2)(3)
55332 เวชกรรมแผนไทย 2(1)
				 55329 นวดแผนไทย 2(1)
55333 การฝึึกปฏิิบััติิเวชกรรมแผนไทย(1)(2)
						
55334 เภสััชกรรมแผนไทย 2(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 		
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1) 	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

3. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางด้้านการแพทย์์แผนไทย หรืือการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

1	ชุุดวิิชา
10	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
12	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(60 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(72 หน่่วยกิิต)

1	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10151 ไทยศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์์ภาคสนาม
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50) หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต (50424)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 6 ชุุดวิิชา
55203	จุุลชีีววิิทยา ปรสิิตวิิทยาและ
55309 ปรััชญาและกฎหมายเกี่่�ยวกัับ 55335	สัังคมวิิทยา มานุุษยวิิทยา
		
พยาธิิสรีีรวิิทยาสำำ�หรัับ 		
การแพทย์์แผนไทย 		
การแพทย์์และระบาดวิิทยา
(1)
(1)
		
การแพทย์์แผนไทย
55322	ร่่างกายมนุุษย์์ 		สำำ�หรัับการแพทย์์แผนไทย
55204 เคมีีเภสััชวััตถุุ เภสััชวิิทยา 			
55401 การวิิจััยทางการแพทย์์แผนไทย(1)
		
และพิิษวิิทยาสำำ�หรัับ
		
การแพทย์์แผนไทย(1)
วิิชาชีีพ 4 ชุุดวิิชา
55324 การฝึึกปฏิิบััติิเภสััชพฤกษศาสตร์์ 55326 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
55330 การฝึึกปฏิิบััติินวดแผนไทย(1)(2)
		
และเภสััชกรรมแผนไทย(1)(2) 		
การแพทย์์แผนไทย(2)(3)
55333 การฝึึกปฏิิบััติิเวชกรรมแผนไทย(1)(2)
		

สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50)
หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต (50424) สาขาวิิ

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 		
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดััประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1) 	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์์ภาคสนาม
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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4. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางด้้านวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ หรืือสููงกว่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์์ภาคสนาม
(3)
เป็็นชุุดวิิชายกเว้้นสำำ�หรัับผู้้�สมััครที่่�มีีใบประกอบโรคศิิลปะฯ ประเภทการนวดไทย หรืือ ประเภทการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์
(4)
เป็็นชุุดวิิชายกเว้้นสำำ�หรัับผู้้�สมััครที่่�มีีใบประกอบโรคศิิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย หรืือ ประเภทการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์
(5)
เป็็นชุุดวิิชายกเว้้นสำำ�หรัับผู้้�สมััครที่่�มีีใบประกอบโรคศิิลปะฯ ประเภทเภสััชกรรมไทย หรืือ ประเภทการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์
(6)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50) หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต (50424)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 4 ชุุดวิิชา
55204 เคมีีเภสััชวััตถุุ เภสััชวิิทยา
55309 ปรััชญาและกฎหมายเกี่่�ยวกัับ 55322	ร่่างกายมนุุษย์์(1)
		
และพิิษวิิทยาสำำ�หรัับ 		
การแพทย์์แผนไทย
55401 การวิิจััยทางการแพทย์์แผนไทย(1)
		
การแพทย์์แผนไทย(1)
วิิชาชีีพ 11 ชุุดวิิชา
55324 การฝึึกปฏิิบััติิเภสััชพฤกษศาสตร์์ 55328 เภสััชกรรมแผนไทย 1(1)(5)
55333 การฝึึกปฏิิบััติิเวชกรรมแผนไทย(1)(2)
		
และเภสััชกรรมแผนไทย(1)(2)
55329 นวดแผนไทย 2(1)
55334 เภสััชกรรมแผนไทย 2(1)
55325 นวดแผนไทย 1(1)(3)
55330 การฝึึกปฏิิบััติินวดแผนไทย(1)(2) 55402 ผดุุงครรภ์์แผนไทยและ
55326 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
55331 เวชกรรมแผนไทย 1(1)(4)
การฝึึกปฏิิบััติิผดุุงครรภ์์แผนไทย(1)(2)
		
การแพทย์์แผนไทย(2)(6)
55332 เวชกรรมแผนไทย 2(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1 	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1) 	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
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โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีสาขาอื่่�นหรืือสููงกว่่าที่่�ไม่่ใช่่ทางด้้านการแพทย์์แผนไทย การแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ หรืือ
วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
19	ชุุดวิิชา (114 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50)
หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต (50424) สาขาวิิ

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 6 ชุุดวิิชา
55203	จุุลชีีววิิทยา ปรสิิตวิิทยาและ
55309 ปรััชญาและกฎหมายเกี่่�ยวกัับ 55335	สัังคมวิิทยา มานุุษยวิิทยา
		
พยาธิิสรีีรวิิทยาสำำ�หรัับ 		
การแพทย์์แผนไทย 		
การแพทย์์และระบาดวิิทยา
(1)
(1)
		
การแพทย์์แผนไทย
55322 	ร่่างกายมนุุษย์์ 		สำำ�หรัับการแพทย์์แผนไทย
55204 เคมีีเภสััชวััตถุุ เภสััชวิิทยา 			
55401 การวิิจัยั ทางการแพทย์์แผนไทย(1)
		
และพิิษวิิทยาสำำ�หรัับ
		
การแพทย์์แผนไทย(1)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

263

วิิชาชีีพ 11 ชุุดวิิชา
55324 การฝึึกปฏิิบััติิเภสััชพฤกษศาสตร์์ 55328 เภสััชกรรมแผนไทย 1(1)(5)
55333 การฝึึกปฏิิบััติิเวชกรรมแผนไทย(1)(2)
		
และเภสััชกรรมแผนไทย(1)(2)
55329 นวดแผนไทย 2(1)
55334 เภสััชกรรมแผนไทย 2(1)
55325 นวดแผนไทย 1(1)(3)
55330 การฝึึกปฏิิบััติินวดแผนไทย(1)(2) 55402 ผดุุงครรภ์์แผนไทยและ
55326 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
55331 เวชกรรมแผนไทย 1(1)(4) 		
การฝึึกปฏิิบััติิผดุุงครรภ์์แผนไทย(1)(2)
		
การแพทย์์แผนไทย(2)(6)
55332 เวชกรรมแผนไทย 2(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 		
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1) 	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50) หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต (50424)

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์์ภาคสนาม
(3)
เป็็นชุุดวิิชายกเว้้นสำำ�หรัับผู้้�สมััครที่่�มีีใบประกอบโรคศิิลปะฯ ประเภทการนวดไทย หรืือ ประเภทการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์
(4)
เป็็นชุุดวิิชายกเว้้นสำำ�หรัับผู้้�สมััครที่่�มีีใบประกอบโรคศิิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย หรืือ ประเภทการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์
(5)
เป็็นชุุดวิิชายกเว้้นสำำ�หรัับผู้้�สมััครที่่�มีีใบประกอบโรคศิิลปะฯ ประเภทเภสััชกรรมไทย หรืือ ประเภทการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์
(6)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย รหััส 50514*
ชื่่�อปริิญญา
วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย)

Bachelor of Science (Occupational Health
and Safety)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
รหััส 50

วิิชาเอกอาชีี
วอนามััยและความปลอดภัั
ย สาขาวิิ
วิิชาเอกสาธารณสุุ
ขชุุมชน (50184)
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50)
(50514)

วิิชาเอกอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
รหััส 50514

ชื่่�อย่่อ
วท.บ. (อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย)

B.Sc. (Occupational Health and Safety)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ หรืือ
3. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีสาธารณสุุขศาสตร์์ หรืือ
4. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีพยาบาลศาสตร์์ หรืือ
5. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีวิิศวกรรมศาสตร์์ หรืือ
6. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีการแพทย์์แผนไทย หรืือ
7. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม หรืือ
		อุุตสาหกรรมศาสตร์์ หรืือ
8. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีวิิทยาศาสตร์์ทุุกสาขาวิิชา หรืือ
		 ปริิญญาตรีีเทคโนโลยีี
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 265-268
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 273
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 277

*หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต วิิชาเอกอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย มีีโครงสร้้างหลัักสููตรที่่�สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์และ
เงื่่�อนไขการขอขึ้้�นทะเบีียนเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งานระดัับวิิชาชีีพ (จป.ว) ของกระทรวงแรงงานเท่่านั้้�น

หมายเหตุุ	ผู้้�สมััครเข้้าศึึกษาหลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต วิิชาเอกอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย รหััส 50514 ต้้องเป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจาก
	หลัักสููตรที่่�กระทรวงสาธารณสุุข หรืือสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สำำ�นัักงาน ก.พ. รัับรอง
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265

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย รหััส 50514

1. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ หรืือวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ หรืือสาธารณสุุขศาสตร์์ หรืือ
พยาบาลศาสตร์์ หรืือการแพทย์์แผนไทย
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
14	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(84 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
	นัักศึึกษาควรศึึกษาชุุดวิิชา 54125 การตรวจวััดและประเมิินทางสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม ก่่อนลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 54128
		 เทคโนโลยีีการควบคุุมทางสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นักั ศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น และนัักศึึกษา
		ต้้องฝึึกงานภาคสนามวิิชาชีีพอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยในสถานประกอบกิิจการ โดยนัักศึึกษาต้้องจััดหาสถานประกอบกิิจการ
		สำำ�หรัับฝึึกงานได้้

ยและความปลอดภัย
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50) วิชาเอกอาชีวอนามั
(50514)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
- พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 1 ชุุดวิิชา
54119 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับงานอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
- วิิชาเฉพาะด้้าน 13 ชุุดวิิชา
54122 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
54128 เทคโนโลยีีการควบคุุมทาง
54132 เทคโนโลยีีวิิศวกรรม		
(1)
			 การสาธารณสุุข		สุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม 		
ความปลอดภััย(2)		
54124 ระบบสุุขภาพและ
54129	พื้้�นฐานวิิศวกรรมในงาน
54133	พิิษวิิทยาและเวชศาสตร์์ป้้องกััน
			วิิทยาการระบาด		
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย 54134 การยศาสตร์์และจิิตวิิทยา54125 การตรวจวััดและประเมิินทาง 54130 เทคโนโลยีีการจััดการ		อุุตสาหกรรม
			สุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม(2)		
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย 54135 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
54126 การส่่งเสริิมสุุขภาพ การตรวจ	 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้้าน		
อาชีีวอนามััย ความปลอดภััยและ
			 ประเมิินและการบำำ�บัดั โรคเบื้้อ� งต้้น
อาชีีวอนามััย ความปลอดภััยและ		
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน(3)
54127	พื้้�นฐานอาชีีวอนามััยและ		
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
			 อนามััยสิ่่ง� แวดล้้อม
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีวิิศวกรรมศาสตร์์ หรืือครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม หรืืออุุตสาหกรรมศาสตร์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
14	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(84 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

วิิชาเอกอาชีี
วอนามััยและความปลอดภัั
ย สาขาวิิ
วิิชาเอกสาธารณสุุ
ขชุุมชน (50184)
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50)
(50514)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)			
- พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 2 ชุุดวิิชา
54119 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับ
54123	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพสำำ�หรัับ					
					 งานอาชีีวอนามััยและ		
งานอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
					 ความปลอดภััย
- วิิชาเฉพาะด้้าน 12 ชุุดวิิชา
54122 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
54127	พื้้�นฐานอาชีีวอนามััยและ
54132 เทคโนโลยีีวิิศวกรรม		
อนามััยสิ่่ง� แวดล้้อม		
ความปลอดภััย(2)		
			 การสาธารณสุุข		
54124 ระบบสุุขภาพและ
54128 เทคโนโลยีีการควบคุุมทาง
54133	พิิษวิิทยาและเวชศาสตร์์ป้้องกััน
(1)
			วิิทยาการระบาด		สุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม
54134 การยศาสตร์์และจิิตวิิทยา54125 การตรวจวััดและประเมิินทาง 54130 เทคโนโลยีีการจััดการ		อุุตสาหกรรม
			สุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม(2)		
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย 54135 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
54126 การส่่งเสริิมสุุขภาพ การตรวจ	 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้้าน		
อาชีีวอนามััย ความปลอดภััยและ
			 ประเมิินและการบำำ�บัดั โรคเบื้้อ� งต้้น
อาชีีวอนามััย ความปลอดภััยและ		
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน(3)
					
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
		
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
	นัักศึึกษาควรศึึกษาชุุดวิิชา 54125 การตรวจวััดและประเมิินทางสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม ก่่อนลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 54128 เทคโนโลยีี
		การควบคุุมทางสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น และนัักศึึกษา
		ต้้องฝึึกงานภาคสนามวิิชาชีีพอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยในสถานประกอบกิิจการ โดยนัักศึึกษาต้้องจััดหาสถานประกอบกิิจการ
		สำำ�หรัับฝึึกงานได้้
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

3. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีวิิทยาศาสตร์์ทุุกสาขาวิิชา หรืือปริิญญาตรีีเทคโนโลยีี
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา
16	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)
(96 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
นัักศึึกษาควรศึึกษาชุุดวิิชา 54125 การตรวจวััดและประเมิินทางสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม ก่่อนลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 54128 เทคโนโลยีี
		การควบคุุมทางสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น และนัักศึึกษา
		ต้้องฝึึกงานภาคสนามวิิชาชีีพอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยในสถานประกอบกิิจการ โดยนัักศึึกษาต้้องจััดหาสถานประกอบกิิจการ
		สำำ�หรัับฝึึกงานได้้

ยและความปลอดภัย
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (50) วิชาเอกอาชีวอนามั
(50514)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
- พื้้�นฐานวิิชาชีีพ 2 ชุุดวิิชา 			
54119 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับ
54123	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพสำำ�หรัับ						
งานอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
					 งานอาชีีวอนามััยและ		
					 ความปลอดภััย
- วิิชาเฉพาะด้้าน 13 ชุุดวิิชา
54122 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
54128 เทคโนโลยีีการควบคุุมทาง
54132 เทคโนโลยีีวิิศวกรรม			
(1)
			 การสาธารณสุุข		สุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม 		
ความปลอดภััย(2)		
54124 ระบบสุุขภาพและ
54129	พื้้�นฐานวิิศวกรรมในงาน
54133	พิิษวิิทยาและเวชศาสตร์์ป้้องกััน
			วิิทยาการระบาด		
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย 54134 การยศาสตร์์และจิิตวิิทยา54125 การตรวจวััดและประเมิินทาง 54130 เทคโนโลยีีการจััดการ		อุุตสาหกรรม
			สุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม(2)		
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย 54135 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
54126 การส่่งเสริิมสุุขภาพ การตรวจ	 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้้าน		
อาชีีวอนามััย ความปลอดภััยและ
			 ประเมิินและการบำำ�บัดั โรคเบื้้อ� งต้้น
อาชีีวอนามััย ความปลอดภััยและ		
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน(3)
54127	พื้้�นฐานอาชีีวอนามััยและ		
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
			 อนามััยสิ่่ง� แวดล้้อม
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วิิชาเอกอาชีี
วอนามััยและความปลอดภัั
ย สาขาวิิ
วิิชาเอกสาธารณสุุ
ขชุุมชน (50184)
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50)
(50514)

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
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สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ รหััส 50

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน  
ภาคต้้น  ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรสาธารณสุุขศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน รหััส 50614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.6 หรืือเทีียบเท่่า (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.1)
10131	สัังคมมนุุษย์์
50101	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐาน
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร

28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า

2) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม หรืือประกาศนีียบััตร
วิิชาชีีพชั้้�นสูงู (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
(คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.2 และ 2.4)
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
50101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐาน
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
52302	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
53202 การสาธารณสุุขชุุมชน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

นเรีีย(50184)
น ภาคต้้น
สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50) โปรแกรมการลงทะเบีี
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมยชน

3) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.3 และ 2.5)
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วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน รหััส 50614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

4) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรทางวิิทยาศาสตร์์สุขุ ภาพ หรืือวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ หรืือประกาศนีียบััตรอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง ซึ่่ง� รัับ
จากผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตร 1 ปีี (เช่่น ป.ผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ ป.ผู้้�ช่่วยเภสััชกร
ป.ผู้้�ช่่วยแพทย์์ ป.ผดุุงครรภ์์อนามััย ป.พนัักงานอนามััย ป.พนัักงานวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์) (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.6)
10103	ทัักษะชีีวิิต
10131	สัังคมมนุุษย์์
50101	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐาน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

5) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรผู้้�ช่่วยพยาบาล ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึึกษา
ในหลัักสููตร 1 ปีี (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.7)

วิิชาเอกสาธารณสุุขยชุุนเรีี
มชน
โปรแกรมการลงทะเบีี
ยน(50184)
ภาคต้้น สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50)

50101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐาน
52302 	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า

6) สำำ�เร็็ จการศึึ กษาประกาศนีียบัั ตรหรืื ออนุุ ปริิ ญญาทางวิิ ทยาศาสตร์์ การแพทย์์ ซึ่่� งรัั บจากผู้้� สำ�ำ เร็็ จการศึึ กษามัั ธยมศึึ กษา
	ตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี (เช่่น รัังสีีเทคนิิค เซลล์์วิิทยา พยาธิิวิิทยา พยาธิิวิิทยาคลิินิิก
โลหิิตวิิทยา และธนาคารเลืือด หรืืออื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) หรืือประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาทางวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
	ที่่�เป็็นงานสนัับสนุุน ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
(เช่่น เวชระเบีียน โสตทััศนศึึกษา โสตทััศนููปกรณ์์ ส่่งเสริิมสุุขภาพ สุุขศึึกษา หรืืออื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) หรืือประกาศนีียบััตร
หรืืออนุุปริิญญาทางการแพทย์์แผนไทยหรืือเทีียบเคีียง ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และ
ศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี หรืือประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาทางสาธารณสุุขศาสตร์์ แต่่ไม่่ใช่่สาธารณสุุขศาสตร์์
โดยตรง ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี (เช่่น ทัันตาภิิบาล
	ทัันตสาธารณสุุข เจ้้าพนัักงาน เภสััชกรรม เทคนิิคเภสััชกรรม) หรืือปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าปริิญญาตรีีด้้านวิิทยาศาสตร์์
(เช่่น วิิศวกรรมศาสตร์์ สิ่่�งแวดล้้อม หรืืออื่่�น ๆ) (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.8 - 2.11 และ ข้้อ 2.14)
52302	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
52313	สุุขศึึกษาและการส่่งเสริิมสุุขภาพ
53202 การสาธารณสุุขชุุมชน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
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วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน รหััส 50614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
7) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรทางการพยาบาล หรืือประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาทางเวชกิิจฉุุกเฉิินหลัักสููตร 2 ปีี
ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.12)
ชุุดวิิชา

52302	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
52313	สุุขศึึกษาและการส่่งเสริิมสุุขภาพ
53202 การสาธารณสุุขชุุมชน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

8) สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาประกาศนีียบัั ตร หรืื อ อนุุ ป ริิ ญ ญาทางสาธารณสุุ ขศ าสตร์์ ซึ่่� ง รัั บ จากผู้้� สำ�ำ เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษา
	ตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี (เช่่น สาธารณสุุขชุุมชน พนัักงานอนามััย นัักเรีียนนายสิิบทหารบก
เหล่่าทหารแพทย์์ หรืือเทีียบเคีียง) (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.13)
10151 ไทยศึึกษา
52302	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
52313	สุุขศึึกษาและการส่่งเสริิมสุุขภาพ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

9) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าปริิญญาตรีีทางด้้านสัังคมศาสตร์์ หรืือเทีียบเคีียง (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.15)
50101	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐาน
52302	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
52313	สุุขศึึกษาและการส่่งเสริิมสุุขภาพ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

10) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าปริิญญาตรีีด้้านวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพที่่�หลัักสููตรไม่่มีีการเรีียนและฝึึกปฏิิบััติิงาน
	ด้้านสาธารณสุุขในชุุมชน (เช่่น สััตวแพทย์์ เทคนิิคการแพทย์์ กายภาพบำำ�บััด รัังสีีเทคนิิค หรืืออื่่�น ๆ) หรืือปริิญญาตรีีหรืือ
	สููงกว่่าปริิญญาตรีีด้้านแพทย์์แผนไทย หรืือเทีียบเคีียง (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.16 - 2.17)
1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

11) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางการพยาบาลหรืือสููงกว่่า หรืือปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าทางวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (เช่่น แพทย์์
	พยาบาล ทัันตแพทย์์ เภสััชกรรม ส่่งเสริิมสุุขภาพ สุุขศึึกษา หรืือสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.18)
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิิชาชีีพการสาธารณสุุข
52302 	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
53202 การสาธารณสุุขชุุมชน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

นเรีีย(50184)
น ภาคต้้น
สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50) โปรแกรมการลงทะเบีี
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมยชน

52302	วิิทยาการระบาดในงานสาธารณสุุข
52313	สุุขศึึกษาและการส่่งเสริิมสุุขภาพ
53202 การสาธารณสุุขชุุมชน
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หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยบััณฑิิต รหััส 50424 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
นัักศึึกษาใหม่่
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.6 หรืือเทีียบเท่่าสายวิิทยาศาสตร์์ หรืือสายวิิทยาศาสตร์์-คณิิตศาสตร์์
55203	จุุลชีีววิิทยา ปรสิิตวิิทยาและพยาธิิสรีีรวิิทยาสำำ�หรัับ
7,400(2) บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
(1)
			 การแพทย์์แผนไทย
55309 ปรััชญาและกฎหมายเกี่่�ยวกัับการแพทย์์แผนไทย
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
(1)
55322	ร่่างกายมนุุษย์์
1,800 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
ชุุดวิิชา

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาทางด้้านการแพทย์์แผนไทย หรืือการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์
55203 	จุุลชีีววิิทยา ปรสิิตวิิทยาและพยาธิิสรีีรวิิทยาสำำ�หรัับ
7,400(2) บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
(1)
การแพทย์์แผนไทย
55309 ปรััชญาและกฎหมายเกี่่�ยวกัับการแพทย์์แผนไทย
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
(1)
55322 	ร่่างกายมนุุษย์์
1,800 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
3) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางด้้านการแพทย์์แผนไทย หรืือการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์
55203 	จุุลชีีววิิทยา ปรสิิตวิิทยาและพยาธิิสรีีรวิิทยาสำำ�หรัับ
7,400(2) บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
(1)
การแพทย์์แผนไทย
55309 ปรััชญาและกฎหมายเกี่่�ยวกัับการแพทย์์แผนไทย
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
(1)
55322 	ร่่างกายมนุุษย์์
1,800 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
4) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางด้้านวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ หรืือสููงกว่่า

วิิชาเอกสาธารณสุุขยชุุนเรีี
มชน
โปรแกรมการลงทะเบีี
ยน(50184)
ภาคต้้น สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50)

55309 ปรััชญาและกฎหมายเกี่่�ยวกัับการแพทย์์แผนไทย
55322 	ร่่างกายมนุุษย์์(1)
55328 เภสััชกรรมแผนไทย 1(1)

1,100 บาท
1,800 บาท
6,000 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

5) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีสาขาอื่่�นหรืือสููงกว่่าที่่�ไม่่ใช่่ทางด้้านการแพทย์์แผนไทย การแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ หรืือ
วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
55203	จุุลชีีววิิทยา ปรสิิตวิิทยาและพยาธิิสรีีรวิิทยาสำำ�หรัับ
			 การแพทย์์แผนไทย(1)
55309 ปรััชญาและกฎหมายเกี่่�ยวกัับการแพทย์์แผนไทย
55322 	ร่่างกายมนุุษย์์(1)

7,400(2) บาท

เสาร์์

28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,800 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด		
(2)
ค่่าวััสดุุกิิจกรรมอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลง ขอให้้นัักศึึกษาติิดตามข่่าวประชาสััมพัันธ์์ของมหาวิิทยาลััยที่่�เว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th
		หรืือศููนย์์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรืือฝ่่ายทะเบีียนนัักศึึกษา โทร. 0 2504 7222
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หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย รหััส 50514
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
นัักศึึกษาใหม่่
1) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ หรืือวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ หรืือสาธารณสุุขศาสตร์์ หรืือพยาบาลศาสตร์์
หรืือการแพทย์์แผนไทย
ชุุดวิิชา

10151 ไทยศึึกษา
54126 การส่่งเสริิมสุุขภาพ การตรวจประเมิิน
			 และการบำำ�บััดโรคเบื้้�องต้้น
54127	พื้้�นฐานอาชีีวอนามััยและอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

2) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีวิิศวกรรมศาสตร์์ หรืือครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม หรืืออุุตสาหกรรมศาสตร์์
10151 ไทยศึึกษา
54126 การส่่งเสริิมสุุขภาพ การตรวจประเมิิน
			 และการบำำ�บััดโรคเบื้้�องต้้น
54127	พื้้�นฐานอาชีีวอนามััยและอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

3) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีวิิทยาศาสตร์์ทุุกสาขาวิิชา หรืือปริิญญาตรีีเทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
54126 การส่่งเสริิมสุุขภาพ การตรวจประเมิิน
			 และการบำำ�บััดโรคเบื้้�องต้้น
54127	พื้้�นฐานอาชีีวอนามััยและอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย

1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

นเรีีย(50184)
น ภาคต้้น
สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50) โปรแกรมการลงทะเบีี
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมยชน
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สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ รหััส 50

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน  
ภาคปลาย  ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรสาธารณสุุขศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน รหััส 50614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.6 หรืือเทีียบเท่่า (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.1)
10131	สัังคมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
50102	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ

2) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม หรืือประกาศนีียบััตร
วิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
(คุุณสมบััติิผู้้�สมััคร ข้้อ 2.2 และ 2.4)
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
50102	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิิชาชีีพการสาธารณสุุข

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

วิิชาเอกสาธารณสุุ
ขชุุยมนชนภาคปลาย
(50184) สาขาวิิ
โปรแกรมการลงทะเบีี
ยนเรีี
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50)

3) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.3 และ 2.5)
50102	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า

4) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรทางวิิทยาศาสตร์์สุขุ ภาพ หรืือวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ หรืือประกาศนีียบััตรอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง ซึ่ง่� รัับ
จากผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตร 1 ปีี (เช่่น ป.ผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ ป.ผู้้�ช่่วยเภสััชกร
ป.ผู้้�ช่่วยแพทย์์ ป.ผดุุงครรภ์์อนามััย ป.พนัักงานอนามััย ป.พนัักงานวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์) (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.6)
10103	ทัักษะชีีวิิต
50102	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
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วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน รหััส 50614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

5) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรผู้้�ช่่วยพยาบาล ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึึกษา
ในหลัักสููตร 1 ปีี (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.7)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
50102	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า

6) สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาประกาศนีียบัั ตร หรืื อ อนุุ ป ริิ ญ ญาทางวิิ ท ยาศาสตร์์ ก ารแพทย์์ ซึ่่� ง รัั บ จากผู้้� สำ�ำ เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษา
	ตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี (เช่่น รัังสีีเทคนิิค เซลล์์วิิทยา พยาธิิวิิทยา พยาธิิวิิทยาคลิินิิก
โลหิิตวิิทยา และธนาคารเลืือด หรืืออื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) หรืือประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาทางวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
	ที่่�เป็็นงานสนัับสนุุน ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
(เช่่น เวชระเบีียน โสตทััศนศึึกษา โสตทััศนููปกรณ์์ ส่่งเสริิมสุุขภาพ สุุขศึึกษา หรืืออื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) หรืือประกาศนีียบััตร
หรืืออนุุปริิญญาทางการแพทย์์แผนไทยหรืือเทีียบเคีียง ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และ
ศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี หรืือประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาทางสาธารณสุุขศาสตร์์ แต่่ไม่่ใช่่สาธารณสุุขศาสตร์์
โดยตรง ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี (เช่่น ทัันตาภิิบาล
	ทัันตสาธารณสุุข เจ้้าพนัักงานเภสััชกรรม เทคนิิคเภสััชกรรม) หรืือปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าปริิญญาตรีีด้้านวิิทยาศาสตร์์
(เช่่น วิิศวกรรมศาสตร์์ สิ่่�งแวดล้้อม หรืืออื่่�น ๆ) (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.8 - 2.11 และ ข้้อ 2.14)
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

7) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรทางการพยาบาล หรืือประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาทางเวชกิิจฉุุกเฉิินหลัักสููตร 2 ปีี
ซึ่่�งรัับจากผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.12)
50102	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

นเรีี(50184)
ยน ภาคปลาย
สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50) วิิโปรแกรมการลงทะเบีี
ชาเอกสาธารณสุุขชุุมยชน

50102	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิิชาชีีพการสาธารณสุุข
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วิิชาเอกสาธารณสุุขชุุมชน รหััส 50614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
นัักศึึกษาใหม่่
8) สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาประกาศนีียบัั ตร หรืื อ อนุุ ป ริิ ญ ญาทางสาธารณสุุ ขศ าสตร์์ ซึ่่� ง รัั บ จากผู้้� สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษา
	ตอนปลาย (ม.6) และศึึกษาในหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี (เช่่น สาธารณสุุขชุุมชน พนัักงานอนามััย นัักเรีียนนายสิิบทหารบก
เหล่่าทหารแพทย์์ หรืือเทีียบเคีียง) (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.13)
ชุุดวิิชา

10151 ไทยศึึกษา
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิิชาชีีพการสาธารณสุุข

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

9) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าปริิญญาตรีีทางด้้านสัังคมศาสตร์์ หรืือเทีียบเคีียง (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.15)
50102	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

10) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าปริิญญาตรีีด้้านวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพที่่�หลัักสููตรไม่่มีีการเรีียนและฝึึกปฏิิบัติั ิงานด้้าน
	สาธารณสุุขในชุุมชน (เช่่น สััตวแพทย์์ เทคนิิคการแพทย์์ กายภาพบำำ�บััด รัังสีีเทคนิิค หรืืออื่่�น ๆ) หรืือปริิญญาตรีีหรืือ
	สููงกว่่าปริิญญาตรีีด้้านแพทย์์แผนไทย หรืือเทีียบเคีียง (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.16 - 2.17)
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิิชาชีีพการสาธารณสุุข
53202 การสาธารณสุุขชุุมชน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

วิิชาเอกสาธารณสุุ
ขชุุยมนชนภาคปลาย
(50184) สาขาวิิ
โปรแกรมการลงทะเบีี
ยนเรีี
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50)

11) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางการพยาบาลหรืือสููงกว่่า หรืือปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าทางวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ (เช่่น แพทย์์
	พยาบาล ทัันตแพทย์์ เภสััชกรรม ส่่งเสริิมสุุขภาพ สุุขศึึกษา หรืือสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) (คุุณสมบััติิผู้้�สมััครข้้อ 2.18)
50103 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
52203 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
52305 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
		

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
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หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย รหััส 50514
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
นัักศึึกษาใหม่่
1) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีวิิทยาศาสตร์์สุขุ ภาพ หรืือวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ หรืือสาธารณสุุขศาสตร์์ หรืือพยาบาลศาสตร์์
หรืือการแพทย์์แผนไทย
ชุุดวิิชา

54119 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับงานอาชีีวอนามััยและ
			 ความปลอดภััย
54124 ระบบสุุขภาพและวิิทยาการระบาด
54129	พื้้�นฐานวิิศวกรรมในงานอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

15 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,000 บาท

เสาร์์

1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

2) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีวิิศวกรรมศาสตร์์ หรืือครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม หรืืออุุตสาหกรรมศาสตร์์
54119 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับงานอาชีีวอนามััยและ
			 ความปลอดภััย
54123	วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพสำำ�หรัับงานอาชีีวอนามััยและ
			 ความปลอดภััย
54124 ระบบสุุขภาพและวิิทยาการระบาด

1,000 บาท

เสาร์์

1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

15 ก.ค. 2566	บ่่าย

3) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีวิิทยาศาสตร์์ทุุกสาขาวิิชา หรืือปริิญญาตรีีเทคโนโลยีี
54119 สถิิติิและการวิิจััยสำำ�หรัับงานอาชีีวอนามััยและ
			 ความปลอดภััย
54124 ระบบสุุขภาพและวิิทยาการระบาด
54129	พื้้�นฐานวิิศวกรรมในงานอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

1,000 บาท

เสาร์์

15 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
นเรีี(50184)
ยน ภาคปลาย
สาขาวิิ
สาขาวิิชชาวิิ
าวิิททยาศาสตร์์
ยาศาสตร์์สุสุุขุขภาพ
ภาพ (50)
(50) วิิโปรแกรมการลงทะเบีี
ชาเอกสาธารณสุุขชุุมยชน
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7) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ รหััส 51
สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ รหััส 51 มุ่่�งจััดการศึึกษาหลัักสููตรพยาบาลศาสตร์์ในระบบการศึึกษาทางไกลให้้
สอดคล้้องระหว่่างการเรีียนการสอนในวิิชาชีีพอย่่างมีีคุุณภาพกัับการเรีียนรู้้�โดยไม่่แยกวิิถีกี ารเรีียนรู้้�ออกจากชีีวิติ การทำำ�งาน
และครอบครััว และเชื่่�อว่่าผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�มีีวุุฒิิภาวะสามารถวางแผนการศึึกษาของตนเอง ให้้ประสบผลสััมฤทธิ์์�ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ สามารถสำำ�เร็็จการศึึกษาเป็็นบััณฑิิตที่่�มีคุุี ณภาพและคุุณธรรม รวมทั้้�งเป็็นคนดีีของสัังคม สามารถพััฒนาตนเอง
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ให้้ทันั ต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของสัังคม ตลอดจนปฏิิบัติั กิ ารพยาบาลที่่�มีคุุี ณภาพเป็็นไปตามจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตทางการพยาบาลที่่�มีีคุุณภาพตามมาตรฐานวิิชาชีีพการพยาบาลและการผดุุงครรภ์์ โดยจััด
ให้้มีีการเรีียนการสอนหลัักสููตรพยาบาลศาสตร์์ในทุุกระดัับปริิญญาและหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องในระบบการศึึกษาทางไกล
รวมทั้้�งพััฒนามาตรฐานการจััดการศึึกษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกลให้้มีีคุุณภาพและทัันสมััยอย่่างต่่อเนื่่�อง
2. เพื่่�อศึึกษาวิิจััย สร้้างองค์์ความรู้้�และนวััตกรรมด้้านการพยาบาลและด้้านอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อความเป็็นเลิิศ
ทางวิิชาการโดยร่่วมมืือกัับสถาบัันภายนอก ทั้้�งภาครััฐและเอกชน ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
3. เพื่่�อให้้บริิการวิิชาการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพยาบาลและสุุขภาพ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบุุคลากรในวิิชาชีีพและ
ประชาชน รวมทั้้�งเป็็นศููนย์์การศึึกษาต่่อเนื่่�องของวิิชาชีีพการพยาบาลและการผดุุงครรภ์์ทั้้�งในและต่่างประเทศ
4. เพื่่�อจััดกิิจกรรมและมีีส่่วนร่่วมในการทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปะและวััฒนธรรม รวมทั้้�งเสริิมสร้้างเอกลัักษณ์์ และ
ภููมิิปััญญาไทย
สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์เปิิดสอนหลัักสููตรพยาบาลศาสตร์์ในระดัับปริิญญาตรีีจำำ�นวน 1 หลัักสููตร ได้้แก่่ หลัักสููตร
พยาบาลศาสตรบััณฑิิต เป็็นหลัักสููตรพิิเศษระดัับปริิญญาตรีีทางวิิชาชีีพเพื่่อ� พััฒนาเจ้้าพนัักงานสาธารณสุุขให้้เป็็นพยาบาล
ที่่�มีีคุุณภาพสอดคล้้องกัับความต้้องการของสัังคม มีีความรอบรู้้�ในศาสตร์์ทางการพยาบาล การผดุุงครรภ์์ และศาสตร์์อื่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องปฏิิบััติิการพยาบาลแบบองค์์รวม มีีความสามารถทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ มีีความคิิดสร้้างสรรค์์
สามารถสร้้างและประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมทางการพยาบาล มีีคุุณธรรม จริิยธรรม มีีความสามารถเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง ใฝ่่เรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิต และมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อวิิชาชีีพการพยาบาล
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในหลัักสููตรพยาบาลศาสตรบััณฑิิต จะสามารถปฏิิบััติิงานดัังต่่อไปนี้้�
1. เป็็นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพการพยาบาล การผดุุงครรภ์์ที่่�ปฏิิบััติิงานในสถานบริิการสุุขภาพทุุกระดัับทั้้�งภาครััฐ
และเอกชน
2. เป็็นพยาบาลประจำำ�โรงเรีียน/สถานประกอบการอื่่�น ๆ
3. ผู้้�ประกอบอาชีีพอิิสระด้้านสุุขภาพที่่�ไม่่ขััดต่่อกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบวิิชาชีีพการพยาบาลและ
การผดุุงครรภ์์
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรพยาบาลศาสตรบััณฑิิต
พยาบาลศาสตรบััณฑิิต รหััส 51114 หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2564
ชื่่�อปริิญญา
พยาบาลศาสตรบััณฑิิต
Bachelor of Nursing Science

ชื่่�อย่่อ
พย.บ.
B.N.S.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์
รหััส 51
พยาบาลศาสตรบััณฑิิต*
รหััส 51114

รัับสมััครนัักศึึกษาเฉพาะภาคต้้น
จำำ�นวน 120 คน
โดยต้้องผ่่านการพิิจารณาคััดเลืือก
ตามเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องมีีคุุณสมบััติิครบทั้้�ง 2 ข้้อ ดัังนี้้�
1. 	คุุณสมบััติิเฉพาะ
2.1	มีีประสบการณ์์ในการให้้บริิการด้้านสุุขภาพโดยตร
			ต่่อผู้้�รัับบริิการสุุขภาพจากภาครััฐหรืือเอกชนมาแล้้ว
			 ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี และ
2.2 เป็็นผู้้�ที่่�ประกอบวิิชาชีีพการบริิการสาธารณสุุขระหว่่าง
			 การศึึกษาตลอดหลัักสููตร และ
2.3	มีีสุุขภาพสมบููรณ์์ทั้้�งร่่างกายและจิิตใจ ไม่่เจ็็บป่่วยเป็็นโรค
			ติิดต่่อร้้ายแรงหรืือมีีความผิิดปกติิที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการ
			ศึึกษาตามที่่�ระบุุไว้้ในหลัักสููตร
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
2.1 ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงสาธารณสุุขศาสตร์์
			 (สาธารณสุุขชุุมชน) หรืือ
2.2 ประกาศนีียบััตรสาธารณสุุขศาสตร์์ หรืือ
2.3 ประกาศนีียบััตรเจ้้าพนัักงานสาธารณสุุข (พนัักงานอนามััย) หรืือ
2.4 อนุุปริิญญาสาธารณสุุขศาสตร์์ สาขาวิิชาสาธารณสุุขชุุมชน หรืือ
2.5 สาธารณสุุขศาสตรบััณฑิิต (สาธารณสุุขชุุมชน)
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 280-281
ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 282

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2564 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2570
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
หมายเหตุุ * ผู้้�สมััครต้้องจััดส่่งหลัักฐานประกอบการสมััครเพิ่่�มเติิมตามคุุณสมบััติิเฉพาะ เพื่่�อประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา ดัังนี้้�
1) หนัังสืือรัับรองประสบการณ์์การทำำ�งานในตำำ�แหน่่งเจ้้าพนัักงานสาธารณสุุขจากผู้้�บัังคัับบััญชาในหน่่วยงานต้้นสัังกััด 1 ฉบัับ
2) ใบรัับรองแพทย์์จากโรงพยาบาลของรััฐที่่�เป็็นปััจจุุบััน 1 ฉบัับ
3) เอกสารแสดงความสำำ�เร็็จหรืือรัับรองว่่าได้้สอบผ่่านชุุดวิิชาของมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช เช่่น ใบสััมฤทธิิบััตร ใบปริิญญาบััตร หรืือ
		 ใบแสดงผลการเรีียน เป็็นต้้น (ถ้้ามีี)
4) เอกสารแสดงผลการเรีียน (Transcript)
- ผู้้�สมััครต้้องยื่่�นใบสมััครพร้้อมเอกสารประกอบการสมััคร ยัังไม่่ต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการสมััครและลงทะเบีียนเรีียน ภายในวัันที่่� 20 มิิถุุนายน ของทุุกปีี
(หากส่่งใบสมััครมาหลัังจากวัันดัังกล่่าวจะไม่่ได้้รัับพิิจารณาคััดเลืือก) การคััดเลืือกผู้้�สมััครจะดำำ�เนิินการภายในวัันที่่� 1 สิิงหาคม ของทุุกปีี
มหาวิิทยาลััยจะแจ้้งผลให้้ผู้้�ที่่�ผ่่านการคััดเลืือกดำำ�เนิินการชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการสมััครและลงทะเบีียนเรีียนภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด
- ผู้้�ที่่�มีีสิิทธิิสมััครเข้้าศึึกษาต้้องมีีคุุณสมบััติิเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�สาขาวิิชาฯ กำำ�หนด สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิไม่่เป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
สาขาวิิชาฯ อาจพิิจารณารัับเข้้าศึึกษาเป็็นรายกรณีี ทั้้�งนี้้�การพิิจารณาของคณะกรรมการคััดเลืือกนัักศึึกษาใหม่่ของสาขาวิิชาฯ ให้้ถืือเป็็นที่่�สุุด

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51) หลัักสููตรพยาบาลศาสตรบััณฑิิต (51114)
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หลัักสููตรพยาบาลศาสตรบััณฑิิต (51114) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรพยาบาลศาสตรบััณฑิิต
พยาบาลศาสตรบััณฑิิต รหััส 51114 หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2564
(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)

1. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงสาธารณสุุขศาสตร์์ (สาธารณสุุขชุุมชน) หรืือประกาศนีียบััตร
สาธารณสุุขศาสตร์์ หรืือประกาศนีียบััตรเจ้้าพนัักงานสาธารณสุุข (พนัักงานอนามััย) หรืืออนุุปริิญญาสาธารณสุุข
ศาสตร์์ สาขาวิิชาสาธารณสุุขชุุมชน หรืือสาธารณสุุขศาสตรบััณฑิิต (สาธารณสุุขชุุมชน)
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
(จำำ�แนกเป็็นทฤษฎีี 54 หน่่วยกิิต และปฏิิบััติิ 36 หน่่วยกิิต)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)
(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
10103 ทัักษะชีีวิิต
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
- กลุ่่�มพื้้�นฐานวิิชาชีีพ 2 ชุุดวิิชา
51106 พยาธิิสรีีรวิิทยา และ
51107 ชีีวเคมีี โภชนศาสตร์์ และโภชนบำำ�บััด
เภสััชวิิทยาคลิินิิกสำำ�หรัับพยาบาล
สำำ�หรัับพยาบาล
- กลุ่่�มวิิชาชีีพ 13 ชุุดวิิชา
51108 มโนมติิ ทฤษฎีีการพยาบาล 51210 การพยาบาลมารดา ทารก
51311 การพยาบาลอนามััยชุุมชน
และกระบวนการพยาบาล
การผดุุงครรภ์์ และ
การรัักษาโรคเบื้้�องต้้น และ
(1)
51109 การพยาบาลพื้้�นฐาน
การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล 1
การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล(1)
และการฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล(1) 51211 การพยาบาลจิิตเวช สุุขภาพจิิต 51312 การพยาบาลผู้้�สููงอายุุ และ
51110 การพยาบาลผู้้�ใหญ่่
และการฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล(1)
การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล(1)
51111 การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาลผู้้�ใหญ่่(1) 51212 การพยาบาลมารดา ทารก
51313 การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล
51209 การพยาบาลเด็็ก วััยรุ่่�น
การผดุุงครรภ์์ และ
	ที่่�เลืือกสรร(1)
และการฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล(1)
การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล 2(1) 51314 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการ
			
51310 สถิิติิ การวิิจััย และสารสนเทศทาง
การพยาบาล(2)
การพยาบาล
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51) หลัักสููตรพยาบาลศาสตรบััณฑิิต (51114)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
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สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ รหััส 51

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรพยาบาลศาสตรบััณฑิิต รหััส 51114 หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2564
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงสาธารณสุุขศาสตร์์ (สาธารณสุุขชุุมชน) หรืือประกาศนีียบััตรสาธารณสุุขศาสตร์์
หรืือประกาศนีียบััตรเจ้้าพนัักงานสาธารณสุุข (พนัักงานอนามััย) หรืืออนุุปริญ
ิ ญาสาธารณสุุขศาสตร์์ สาขาวิิชาสาธารณสุุข
ชุุมชน หรืือสาธารณสุุขศาสตรบััณฑิิต (สาธารณสุุขชุุมชน)
ชุุดวิิชา

51106 พยาธิิสรีีรวิิทยา และเภสััชวิิทยาคลิินิิกสำำ�หรัับพยาบาล
51108 มโนมติิ ทฤษฎีีการพยาบาล และกระบวนการพยาบาล
51109 การพยาบาลพื้้�นฐาน และการฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล(1)

หมายเหตุุ

(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
4,900 บาท

เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2565 เช้้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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8) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60 เปิิดหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี ให้้กัับบุุคคลทั่่�วไปให้้เป็็นผู้้�มีีความรู้้�พื้้�นฐานด้้าน
ทฤษฎีีและเทคนิิคการวิิเคราะห์์เชิิงเศรษฐศาสตร์์ทั้้ง� ระดัับจุุลภาคและมหภาค ซึ่ง่� จะนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการประกอบอาชีีพ
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์เปิิดสอนหลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต แบ่่งเป็็น 2 วิิชาเอก ดัังนี้้�
1. วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60134 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
2. วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ รหััส 60124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์มีวัี ัตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1) เพื่่�อผลิิตบุุคลากรให้้มีีความรู้้�ทางเศรษฐศาสตร์์ทั้้�งในด้้านทฤษฎีีและการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
2) เพื่่�อให้้มีีทัักษะในการคิิด การอธิิบาย การวิิเคราะห์์ทางเศรษฐศาสตร์์อย่่างเป็็นระบบทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ของสัังคมโลก
3) เพื่่�อให้้มีีทัักษะในการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง และการใช้้สารสนเทศเพื่่�อการศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�อง
4) เพื่่�อให้้มีีคุุณธรรม จริิยธรรม และความรัับผิิดชอบต่่อตนเอง องค์์กร และสัังคม
5) เพื่่�อให้้มีีมนุุษยสััมพัันธ์์ที่่�ดีี และสามารถทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ สามารถประกอบอาชีีพได้้ทั้้�งในหน่่วยงานของรััฐ เช่่น กระทรวง
ทบวง กรม กองต่่าง ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง กระทรวงพาณิิชย์์ กระทรวงการคลััง สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนา
การเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ และสำำ�นัักงบประมาณ ในหน่่วยงานเอกชนที่่�มีีความต้้องการนัักเศรษฐศาสตร์์ เช่่น
ธนาคารพาณิิชย์์ บริิษััทเอกชน รััฐวิิสาหกิิจต่่าง ๆ รวมทั้้�งสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ และสามารถ
ศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้�นทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60134 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อปริิญญา
เศรษฐศาสตรบััณฑิิต
Bachelor of Economics

ชื่่�อย่่อ

ศ.บ.
B.Econ.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์
รหััส 60
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์
รหััส 60134

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่มี�่ ีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิติ หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สังั คม
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หรืือมีอี ายุุไม่่น้อ้ ยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
เพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
เทีียบเท่่า ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่า ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
5. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใด
	ชั้้�นหนึ่่�ง จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 285-292
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 302-303
สมััครภาคปลาย 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 305-306

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134)

หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60134 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า 
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10152
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 5 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ	
60228
					
และแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์		
						
60341
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
30211 องค์์การและการจััดการ
32449
			 การภาษีีอากร 		
และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 		
30208 การบััญชีีการเงิินและ
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ 		
และการจััดการเพื่่�อสร้้าง
					
สมรรถนะ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

ไทยศึึกษา
ไทยกัับสัังคมโลก

คณิิตเศรษฐศาสตร์์และ
สถิิติิเศรษฐศาสตร์์
ไทยในเศรษฐกิิจโลก
การสร้้างธุุรกิิจ
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60)
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วิิชาเฉพาะด้้าน 10 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
60323 เศรษฐศาสตร์์วิิเคราะห์์
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีี
61401 การวิิเคราะห์์โครงการและ
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ 		
สารสนเทศสำำ�หรัับการศึึกษา		
แผนงาน
60410 เศรษฐมิิติิและการประยุุกต์์		
เศรษฐศาสตร์์
61405 เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิิน
60499 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ		
และจริิยธรรมทางเศรษฐกิิจ
(1)
			 และการคลััง 		
เศรษฐศาสตร์์ 		
และธุุรกิิจ
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิต
			 ทรััพยากรธรรมชาติิและ 		
เทคโนโลยีี และความจำำ�เริิญ		
และการจััดการการตลาด
			สิ่่�งแวดล้้อม 		
ทางเศรษฐกิิจ
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการขนส่่ง
							
และโลจิิสติิกส์์
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่า
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)

1) ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร

10151 ไทยศึึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

2) ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 5 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ	
60228
					
และแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์		
						
60341
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
30211 องค์์การและการจััดการ
32449
			 การภาษีีอากร 		
และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 		
30208 การบััญชีีการเงิินและ
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ 		
และการจััดการเพื่่�อสร้้าง
					
สมรรถนะ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

ไทยศึึกษา
ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

คณิิตเศรษฐศาสตร์์และ
สถิิติิเศรษฐศาสตร์์
ไทยในเศรษฐกิิจโลก
การสร้้างธุุรกิิจ
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134)

โครงสร้้างหลัักสููตร

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60)
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วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 7 ชุุดวิิชา
60323 เศรษฐศาสตร์์วิิเคราะห์์
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีี
61405 เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ 		
สารสนเทศสำำ�หรัับการศึึกษา 		
และจริิยธรรมทางเศรษฐกิิจ
60410 เศรษฐมิิติิและการประยุุกต์์		
เศรษฐศาสตร์์		
และธุุรกิิจ
60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิิน
60499 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
			 และการคลััง		
เศรษฐศาสตร์์(1)
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิต
			 ทรััพยากรธรรมชาติิและ		
เทคโนโลยีี และความจำำ�เริิญ 		
และการจััดการการตลาด
			สิ่่�งแวดล้้อม		
ทางเศรษฐกิิจ
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการ
				
61401 การวิิเคราะห์์โครงการ 		
ขนส่่งและโลจิิสติิกส์์
					
และแผนงาน
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี		
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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3. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่า 
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)

1) ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

2) ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 5 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ	
60228
					
และแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์		
						
60341
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
30211 องค์์การและการจััดการ
32449
			 การภาษีีอากร 		
และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 		
30208 การบััญชีีการเงิินและ
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ 		
และการจััดการเพื่่�อสร้้าง
					
สมรรถนะ
วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 7 ชุุดวิิชา
60323 เศรษฐศาสตร์์วิิเคราะห์์
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีี
61405
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ 		
สารสนเทศสำำ�หรัับการศึึกษา		
60410 เศรษฐมิิติิและการประยุุกต์์		
เศรษฐศาสตร์์		
60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิิน
60499 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
			 และการคลััง 		
เศรษฐศาสตร์์(1)

ไทยศึึกษา

คณิิตเศรษฐศาสตร์์และ
สถิิติิเศรษฐศาสตร์์
ไทยในเศรษฐกิิจโลก
การสร้้างธุุรกิิจ
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
และจริิยธรรมทางเศรษฐกิิจ
และธุุรกิิจ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134)

โครงสร้้างหลัักสููตร

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60)
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- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิต
			 ทรััพยากรธรรมชาติิและ		
เทคโนโลยีี และความจำำ�เริิญ		
และการจััดการการตลาด
			สิ่่�งแวดล้้อม 		
ทางเศรษฐกิิจ
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการ
				
61401 การวิิเคราะห์์โครงการ 		
ขนส่่งและโลจิิสติิกส์์
					
และแผนงาน
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

4. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�ง
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
13	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(78 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

1	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10151 ไทยศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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คณิิตเศรษฐศาสตร์์และ
สถิิติิเศรษฐศาสตร์์
ไทยในเศรษฐกิิจโลก
การสร้้างธุุรกิิจ
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
และจริิยธรรมทางเศรษฐกิิจ
และธุุรกิิจ

การวิิเคราะห์์โครงการและ
แผนงาน
เศรษฐศาสตร์์การผลิิตและ
การจััดการการตลาด
เศรษฐศาสตร์์การจััดการขนส่่ง
และโลจิิสติิกส์์

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134)

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 5 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ	
60228
					
และแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์		
						
60341
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
30211 องค์์การและการจััดการ
32449
			 การภาษีีอากร 		
และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์		
30208 การบััญชีีการเงิินและ
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ 		
และการจััดการเพื่่�อสร้้าง
					
สมรรถนะ
วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 5 ชุุดวิิชา
60323 เศรษฐศาสตร์์วิิเคราะห์์
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีี
61405
60410 เศรษฐมิิติิและการประยุุกต์์ 		
สารสนเทศสำำ�หรัับการศึึกษา 		
					
เศรษฐศาสตร์์		
60499 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
				
					
เศรษฐศาสตร์์(1)
- และเลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ 60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิินและ
61401
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร		
การคลััง		
			 ทรััพยากรธรรมชาติิ
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
61407
			 และสิ่่�งแวดล้้อม 		
เทคโนโลยีี และความจำำ�เริิญ 		
					
ทางเศรษฐกิิจ
61408
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สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี13
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

ชื่่�อปริิญญา
เศรษฐศาสตรบััณฑิิต
Bachelor of Economics

ชื่่�อย่่อ

ศ.บ.
B.Econ.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์
รหััส 60
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
รหััส 60124

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�
กระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก ารรัั บ รอง และต้้ อ งเป็็ น ผู้้� ที่่� มีีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิติ หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สังั คม
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หรืือมีอี ายุุไม่่น้อ้ ยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
เพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2. สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
เทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจทุุกสาขาวิิชา หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีี ย บเท่่ า ในสาขาวิิ ช าการบัั ญ ชีี การตลาด การเลขานุุ ก าร
การจััดการ การขาย การโฆษณา การเงิินและการธนาคาร
คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ และการบริิหารงานบุุคคล หรืือ
5. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือ
เทีียบเท่่าในสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ หรืือบริิหารธุุรกิิจ จากสถาบััน
	อุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 294-301
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 303-304
สมััครภาคปลาย 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 306-307

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ (60124)

หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ รหััส 60124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุรกิ
ุ ิจ (60124) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
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หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ รหััส 60124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10152
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10164 สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 5 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ	
60228
					
และแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์		
						
60341
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
30211 องค์์การและการจััดการ
32449
			 การภาษีีอากร 		
และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์		
30208 การบััญชีีการเงิินและ
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		
และการจััดการเพื่่�อสร้้างสมรรถนะ
วิิชาเฉพาะด้้าน 10 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
60410 เศรษฐมิิติิและการประยุุกต์์ 60482 เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจและ
61401
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีี 		
การเงิินธุุรกิิจ 		
			 สารสนเทศสำำ�หรัับการศึึกษา 60499 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
61405
(1)
			 เศรษฐศาสตร์์		
เศรษฐศาสตร์์ 		
							

ไทยศึึกษา
ไทยกัับสัังคมโลก

คณิิตเศรษฐศาสตร์์และ
สถิิติิเศรษฐศาสตร์์
ไทยในเศรษฐกิิจโลก
การสร้้างธุุรกิิจ
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

การวิิเคราะห์์โครงการและ
แผนงาน
เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
และจริิยธรรมทางเศรษฐกิิจ
และธุุรกิิจ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ (60124)

- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ
32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์ 60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิินและ
			 หลัักการประกัันภััย 		
หลัักทรััพย์์		
การคลััง
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ 32489 การตลาดร่่วมสมััย
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
			 และธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 		
และการตลาดดิิจิิทััล 		
เทคโนโลยีี และความจำำ�เริิญ
32344 ตลาดการเงิิน และ
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่าง 		
ทางเศรษฐกิิจ
			 สถาบัันการเงิิน 		
ประเทศ
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิต
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร 		
และการจััดการการตลาด
			 และการค้้าปลีีก 		
ทรััพยากรธรรมชาติิและ
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการขนส่่ง
32455	ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่าง 		สิ่่�งแวดล้้อม		
และโลจิิสติิกส์์
			 ประเทศ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุรกิ
ุ ิจ (60124) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)

296 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 5 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ	
60228
					
และแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์		
						
60341
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
30211 องค์์การและการจััดการ
32449
			 การภาษีีอากร 		
และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 		
30208 การบััญชีีการเงิินและ
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ 		
และการจััดการเพื่่�อสร้้าง
					
สมรรถนะ
วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
60410 เศรษฐมิิติิและการประยุุกต์์ 60482 เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจและ
61401
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีี		
การเงิินธุุรกิิจ 		
			 สารสนเทศสำำ�หรัับการศึึกษา 60499 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
61405
(1)
			 เศรษฐศาสตร์์ 		
เศรษฐศาสตร์์ 		
							

ไทยศึึกษา
ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

คณิิตเศรษฐศาสตร์์และ
สถิิติิเศรษฐศาสตร์์
ไทยในเศรษฐกิิจโลก
การสร้้างธุุรกิิจ
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

การวิิเคราะห์์โครงการและ
แผนงาน
เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
และจริิยธรรมทางเศรษฐกิิจ
และธุุรกิิจ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ (60124)

- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ
32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์ 60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิินและ
			 หลัักการประกัันภััย 		
หลัักทรััพย์์ 		
การคลััง
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ 32489 การตลาดร่่วมสมััย
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
			 และธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์		
และการตลาดดิิจิิทััล 		
เทคโนโลยีี และความจำำ�เริิญ
32344 ตลาดการเงิิน และ
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่าง 		
ทางเศรษฐกิิจ
			 สถาบัันการเงิิน 		
ประเทศ
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิต
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม 60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร		
และการจััดการการตลาด
			 และการค้้าปลีีก 		
ทรััพยากรธรรมชาติิและ
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการขนส่่ง
32455	ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่าง 		สิ่่�งแวดล้้อม 		
และโลจิิสติิกส์์
			 ประเทศ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุรกิ
ุ ิจ (60124) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
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3. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเลขานุุการ การจััดการ การขาย การโฆษณา
การเงิินและการธนาคาร คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ และการบริิหารงานบุุคคล
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(18 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 5 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ	
60228
					
และแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์		
						
60341
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
30211 องค์์การและการจััดการ
32449
			 การภาษีีอากร		
และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 		
30208 การบััญชีีการเงิินและ
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		
และการจััดการเพื่่�อสร้้าง
					
สมรรถนะ
วิิชาเฉพาะด้้าน 6 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60410 เศรษฐมิิติิและการประยุุกต์์ 60499 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
61405
(1)
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีี		
เศรษฐศาสตร์์ 		
			 สารสนเทศสำำ�หรัับการศึึกษา 				
			 เศรษฐศาสตร์์

ไทยศึึกษา

คณิิตเศรษฐศาสตร์์และ
สถิิติิเศรษฐศาสตร์์
ไทยในเศรษฐกิิจโลก
การสร้้างธุุรกิิจ
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
และจริิยธรรมทางเศรษฐกิิจ
และธุุรกิิจ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ (60124)

- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ
32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์ 60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิินและ
			 หลัักการประกัันภััย 		
หลัักทรััพย์์ 		
การคลััง
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ 32489 การตลาดร่่วมสมััย
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
			 และธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 		
และการตลาดดิิจิิทััล 		
เทคโนโลยีี และความจำำ�เริิญ
32344 ตลาดการเงิิน และ
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่าง 		
ทางเศรษฐกิิจ
			 สถาบัันการเงิิน		
ประเทศ
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิต
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม 60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร		
และการจััดการการตลาด
			 และการค้้าปลีีก 		
ทรััพยากรธรรมชาติิและ
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการขนส่่ง
32455	ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่าง 		สิ่่�งแวดล้้อม 		
และโลจิิสติิกส์์
			 ประเทศ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุรกิ
ุ ิจ (60124) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
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4. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ หรืือบริิหารธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
13	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(78 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 5 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ	
60228
					
และแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์		
						
60341
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
30211 องค์์การและการจััดการ
32449
			 การภาษีีอากร 		
และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 		
30208 การบััญชีีการเงิินและ
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ 		
และการจััดการเพื่่�อสร้้างสมรรถนะ
วิิชาเฉพาะด้้าน 6 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60410 เศรษฐมิิติิและการประยุุกต์์ 60499 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
61405
(1)
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีี		
เศรษฐศาสตร์์ 		
			 สารสนเทศสำำ�หรัับการศึึกษา 				
			 เศรษฐศาสตร์์

คณิิตเศรษฐศาสตร์์และ
สถิิติิเศรษฐศาสตร์์
ไทยในเศรษฐกิิจโลก
การสร้้างธุุรกิิจ
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
และจริิยธรรมทางเศรษฐกิิจ
และธุุรกิิจ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ (60124)

- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ
32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์ 60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิินและ
			 หลัักการประกัันภััย 		
หลัักทรััพย์์ 		
การคลััง
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ 32489 การตลาดร่่วมสมััย
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
			 และธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 		
และการตลาดดิิจิิทััล 		
เทคโนโลยีี และความจำำ�เริิญ
32344 ตลาดการเงิิน และ
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่าง 		
ทางเศรษฐกิิจ
			 สถาบัันการเงิิน		
ประเทศ
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิต
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม 60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร		
และการจััดการการตลาด
			 และการค้้าปลีีก 		
ทรััพยากรธรรมชาติิและ
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการขนส่่ง
32455	ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่าง 		สิ่่�งแวดล้้อม 		
และโลจิิสติิกส์์
			 ประเทศ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
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สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60134 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชุุดวิิชา
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจและแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท
1,100 บทท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
อาทิิตย์์
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
เสาร์์
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

29 ม.ค. 2566	บ่่าย
29 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
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วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60134 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�ง
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
1,000 บาท
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจและแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ รหััส 60124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชุุดวิิชา
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจและแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจทุุกสาขาวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจและแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์
1,000 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
1,100 บาท
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
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วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ รหััส 60124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเลขานุุการ การจััดการ การขาย การโฆษณา
การเงิินและการธนาคาร คอมพิิวเตอร์์ธุรกิ
ุ ิจ และการบริิหารงานบุุคคล
ชุุดวิิชา

10151 ไทยศึึกษา
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจและแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและหลัักการประกัันภััย
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการและ
			ธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์
32455	ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่างประเทศ
32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
60482 เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจและการเงิินธุุรกิิจ
61401 การวิิเคราะห์์โครงการและแผนงาน
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการขนส่่งและโลจิิสติิกส์์

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

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

อาทิิตย์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

29 ม.ค. 2566 เช้้า
29 ม.ค. 2566	บ่่าย
28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566	บ่่าย
28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566	บ่่าย

4) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ หรืือบริิหารธุุรกิิจ
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจและแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและหลัักการประกัันภััย
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการและ
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
			ธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์
32455	ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่างประเทศ
1,000 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม 1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
60482 เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจและการเงิินธุุรกิิจ
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
61401 การวิิเคราะห์์โครงการและแผนงาน
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการขนส่่งและโลจิิสติิกส์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60

หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60134 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชุุดวิิชา
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103 	ทัักษะชีีวิิต
10164 	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

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

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
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วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60134 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
ชุุดวิิชา

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�ง
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
			สำำ�หรัับการศึึกษาเศรษฐศาสตร์์
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและการภาษีีอากร
30208 การบััญชีีการเงิินและการบััญชีีเพื่่�อการจััดการ
30211 องค์์การและการจััดการ และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์และการจััดการเพื่่�อสร้้างสมรรถนะ

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

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

เสาร์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566	บ่่าย
16 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ รหััส 60124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชุุดวิิชา
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจทุุกสาขาวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

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

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ รหััส 60124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและหลัักการประกัันภััย
32344 ตลาดการเงิิน และสถาบัันการเงิิน
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อมและการค้้าปลีีก
32489 การตลาดร่่วมสมััย และการตลาดดิิจิิทััล
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิินและการคลััง
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม เทคโนโลยีีและความจำำ�เริิญ
			 ทางเศรษฐกิิจ
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิตและการจััดการการตลาด

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

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

อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
อาทิิตย์์
อาทิิตย์์
เสาร์์

1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

16 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
16 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566	บ่่าย
16 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า

4) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ หรืือบริิหารธุุรกิิจ
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
			สำำ�หรัับการศึึกษาเศรษฐศาสตร์์
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและหลัักการประกัันภััย
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
32344 ตลาดการเงิิน และสถาบัันการเงิิน
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อมและการค้้าปลีีก
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
32489 การตลาดร่่วมสมััย และการตลาดดิิจิิทััล
1,000 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ
1,000 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิินและการคลััง
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม เทคโนโลยีีและความจำำ�เริิญ 1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
			 ทางเศรษฐกิิจ
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิตและการจััดการการตลาด
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเลขานุุการ การจััดการ การขาย การโฆษณา
การเงิินและการธนาคาร คอมพิิวเตอร์์ธุรกิ
ุ ิจ และการบริิหารงานบุุคคล
ชุุดวิิชา
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9) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ รหััส 70
สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ รหััส 70 มุ่่�งให้้การศึึกษาแก่่ผู้้�สนใจและผู้้�ที่่�ประกอบอาชีีพอยู่่�แล้้ว เพื่่�อนำำ�ความรู้้�
ไปพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและ/หรืือการพััฒนางานอาชีีพทั้้�งในภาครััฐและภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีีพอิิสระ
องค์์ความรู้้�ในหลัักสููตรของสาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ ทั้้�งในวิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ และวิิชาเอก
พััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว สามารถนำำ�ไปใช้้ประยุุกต์์เพื่่�อการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและการสร้้างเสริิมสุุขภาวะที่่�ดีี
ให้้กัับสมาชิิกในครอบครััวทุุกเพศทุุกวััย และยัังส่่งผลต่่อการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนและสัังคมโดยรวม สาขาวิิชา
มนุุษยนิิเวศศาสตร์์เปิิดสอนระดัับปริิญญาตรีีในหลัักสููตรต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง
พ.ศ. 2564
เป็็นหลัักสููตรที่่�บููรณาการองค์์ความรู้้�วิทิ ยาศาสตร์์ด้า้ นอาหารและโภชนาการ เพื่่อ� นำำ�มาประยุุกต์์ในการประกอบ
อาชีีพและในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้
อาหารเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยสี่่�ที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อสุุขภาพ อาหารที่่�ดีีต่่อสุุขภาพของบุุคคลแต่่ละวััยและ
บุุคคลในสภาวะต่่าง ๆ จะต้้องมีีคุุณภาพ ความปลอดภััย และคุุณค่่าทางโภชนาการที่่�เหมาะสม ทั้้�งนี้้�บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
สายงานด้้านอาหารจึึงต้้องมีีความรอบรู้้�ทั้้ง� ในด้้านอาหารและโภชนาการเพื่่อ� นำำ�ไปประยุุกต์์ในการผลิิตอาหาร การกระจาย
อาหาร การจััดบริิการอาหาร รวมถึึงการมีีพฤติิกรรมการบริิโภคที่่�เหมาะสม และสามารถสื่่�อสารองค์์ความรู้้�ให้้แก่่ผู้้�อื่่�นได้้
อย่่างถููกต้้อง
	หลัักสููตรฯ จึึงออกแบบการเรีียนการสอนโดยบููรณาการความรู้้� 2 ศาสตร์์ ได้้แก่่ (1) ศาสตร์์ด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีทางอาหารในเชิิงการประยุุกต์์ที่่�จะนำำ�ไปใช้้ทั้้�งในระดัับวิิสาหกิิจชุุมชน ธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
และอุุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่่โดยครอบคลุุมองค์์ความรู้้�ด้า้ นวิิทยาศาสตร์์การอาหารเบื้้�องต้้น การผลิิตและการแปรรููป
อาหาร การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร การควบคุุมคุุณภาพและการประกัันคุุณภาพอาหาร การจััดการสุุขลัักษณะและความ
ปลอดภััยในอาหาร รวมทั้้�งการจััดการธุุรกิิจอาหาร (2) ศาสตร์์ด้า้ นโภชนาการ ที่่�จะนำำ�ไปใช้้ในการปฏิิบัติั งิ านด้้านโภชนาการ
ทั้้�งในภาครััฐและภาคเอกชนโดยครอบคลุุมองค์์ความรู้้�ด้้านสรีีรวิิทยาและชีีวเคมีีทางโภชนาการ โภชนาการมนุุษย์์ อาหาร
และโภชนบำำ�บััด โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย การประยุุกต์์วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ รวมทั้้�ง
โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
2.	หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว รหััส 70414 หลัักสููตรปรัับปรุุง
พ.ศ. 2564
	มุ่่ง� ให้้ความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับพััฒนาการมนุุษย์์ตลอดช่่วงชีีวิติ และเข้้าใจครอบครััวในบริิบทต่่าง ๆ อีีกทั้้�งยัังมีี
ความเข้้าใจปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างสถาบัันครอบครััว ชุุมชนและสัังคม โดยพััฒนาให้้บุุคคลมีีความสามารถในการศึึกษา ค้้นคว้้า
คิิด และวิิเคราะห์์เกี่่�ยวกัับสภาพการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในครอบครััว ชุุมชนและสัังคม นอกจากนี้้�ยัังมุ่่�งให้้บุุคคลสามารถประยุุกต์์
ความรู้้แ� ละประสบการณ์์สู่่ก� ารพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ตนเอง ครอบครััว ชุุมชนและสัังคม รวมทั้้�งการทำำ�งานในวิิชาชีีพเกี่่ย� วกัับ
พััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััวทั้้�งในหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม ตลอดจนการประกอบอาชีีพอิิสระ
อย่่างมีีคุุณธรรมและจริิยธรรม
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คนไทย

309

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่่�อการจััดการศึึกษาให้้ตอบสนองนโยบายการพััฒนาประเทศที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาคนและความอยู่่�ดีีมีีสุุขของ

2. เพื่่�อผลิิตบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและคุุณธรรมในการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการเพื่่�อการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิติ ของคน ครอบครััว การประกอบธุุรกิิจ และการประกอบอาชีีพอิิสระ ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของแรงงาน
และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพสัังคมและเศรษฐกิิจของประเทศ
3. เพื่่�อส่่งเสริิมการศึึกษาค้้นคว้้าวิิจััยและพััฒนาองค์์ความรู้้� ตลอดจนการประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�ด้้านอาหาร
โภชนาการ และพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว
4. เพื่่อ� การบริิการวิิชาการสู่่สั� งั คมและเผยแพร่่ความรู้้�ด้า้ นอาหาร โภชนาการ และพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว
ให้้แก่่ประชาชนโดยใช้้สื่่�อการศึึกษาทางไกลและสื่่�ออื่่�น ๆ
5. เพื่่�อทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรมและเอกลัักษณ์์ของความเป็็นไทยผ่่านวิิชาการด้้านอาหาร โภชนาการ และ
พััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษา วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ สามารถเลืือกประกอบอาชีีพได้้หลากหลาย
ทั้้�งการเป็็นผู้้�ประกอบการและบุุคลากรในธุุรกิิจการผลิิตและการบริิการอาหาร ครูู/อาจารย์์ วิิทยากร นัักวิิชาการ/นัักวิิจััย
ด้้านอาหารและโภชนาการ นัักสื่่�อสารด้้านอาหารและโภชนาการ นัักโภชนาการ ตลอดจนการประกอบอาชีีพอิิสระ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการส่่งเสริิมด้้านอาหารและโภชนาการในชุุมชน
ผู้ที่่้� สำ� ำ�เร็็จการศึึกษา วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว มีีโอกาสในการเลืือกเข้้าสู่่อ� าชีีพที่่�ตนสนใจและถนััด
ทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม รวมทั้้�งการประกอบอาชีีพอิิสระ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ
บุุคคล ครอบครััว ชุุมชน หรืือสัังคม ในลัักษณะของผู้้�จัดั การกิิจการเด็็ก/วััยรุ่่น� /ผู้้ใ� หญ่่/ผู้้�สููงอายุุ/นัักพััฒนาสัังคม/นัักพััฒนา
ชุุมชน/นัักส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิติ ครอบครััว ผู้้�ที่่ทำ� ำ�งานเกี่่ย� วข้้องกัับเด็็ก เยาวชน ผู้้�สููงอายุุและครอบครััว ตลอดจนนัักวิิชาการ
นัักวิิจััย ผู้้�ให้้ความรู้้�และที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชื่่�อปริิญญา
วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (อาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์)
Bachelor of Science (Food, Nutrition and
Applications)

ชื่่�อย่่อ
วท.บ. (อาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์)
B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์
รหััส 70
วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์
รหััส 70524

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สัังคม
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
	มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
เพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2. 	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
เทีียบเท่่า หรืือ
5. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่า หรืือ
6. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�ง
	หรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 311-325
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 331-333
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 335-337

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2571
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

311

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 2 ชุุดวิิชา
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 3 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาภาษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103 	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
71312 สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์
(1)
งานอาหารและโภชนาการ
ทางอาหาร
ในงานอาหารและโภชนาการ
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
71313 การจััดการสุุขลัักษณะ
71202 โภชนาการมนุุษย์์
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
และความปลอดภััยอาหาร
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
และโภชนาการ
71316 สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
การอาหารเบื้้�องต้้น
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
ทางโภชนาการ
แปรรููปอาหาร
71416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
		
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

312 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71315 การจััดการทางอาหารและ
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ
การประกัันคุุณภาพอาหาร
(1)
	วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ
71317 โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก 71417 	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
71411 อาหารและโภชนบำำ�บััด
และร้้านอาหาร
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี		
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
20	ชุุดวิิชา (120 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
				
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
หมายเหตุุ *		หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
ทางอาหาร(1)
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
และโภชนาการ
เทคโนโลยีีการผลิิตและ
แปรรููปอาหาร

71312 สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์
ในงานอาหารและโภชนาการ
71313 การจััดการสุุขลัักษณะ
และความปลอดภััยอาหาร
71316 สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
ทางโภชนาการ
71416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)

- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71315 การจััดการทางอาหารและ
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ
การประกัันคุุณภาพอาหาร
(1)
		วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ
71317 โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก 71417 	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
71411 อาหารและโภชนบำำ�บััด
และร้้านอาหาร
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)

- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10161
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71205
งานอาหารและโภชนาการ
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71206
71202 โภชนาการมนุุษย์์
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
การอาหารเบื้้�องต้้น
71311
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314 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

3. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรมทุุกสาขาวิิชา ประเภทวิิชาเกษตรกรรมทุุกสาขาวิิชา
ยกเว้้น สาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร และประเภทวิิชาคหกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม
การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์ และอาหารและโภชนาการ

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
20	ชุุดวิิชา (120 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
งานอาหารและโภชนาการ
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71202 โภชนาการมนุุษย์์
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
การอาหารเบื้้�องต้้น

15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
ทางอาหาร(1)
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
และโภชนาการ
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
แปรรููปอาหาร

- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71315
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์
		วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ(1)
71317
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
71411

71312 สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์
ในงานอาหารและโภชนาการ
71313 การจััดการสุุขลัักษณะ
และความปลอดภััยอาหาร
71316 สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
ทางโภชนาการ
71416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)

การจััดการทางอาหารและ
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ
การประกัันคุุณภาพอาหาร
โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก 71417 	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
อาหารและโภชนบำำ�บััด
และร้้านอาหาร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

4. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรมในสาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร ประเภทวิิชาคหกรรม
ในสาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์ และอาหารและโภชนาการ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
16	ชุุดวิิชา

(24 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(96 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
- บัังคัับ 9 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71206
งานอาหารและโภชนาการ
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
71311
(1)
ทางอาหาร 		
				
71312
					
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71202 โภชนาการมนุุษย์์
71314
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
71315
		 การอาหารเบื้้�องต้้น		
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71317
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์		
	วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ(1)
71411

11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
และโภชนาการ
เทคโนโลยีีการผลิิตและ
แปรรููปอาหาร
สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์
ในงานอาหารและโภชนาการ

71313 การจััดการสุุขลัักษณะ
และความปลอดภััยอาหาร
71316 สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีีทางโภชนาการ
71416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)

การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
การจััดการทางอาหารและ
การประกัันคุุณภาพอาหาร
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ	
71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71417 	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก
และร้้านอาหาร
อาหารและโภชนบำำ�บััด

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

317

5. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
อุุตสาหกรรมบัันเทิิงและดนตรีี พาณิิชยนาวีี หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางด้้านพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ
อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
19	ชุุดวิิชา (114 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151
		
		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
71312
(1)
งานอาหารและโภชนาการ
ทางอาหาร
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
71313
71202 โภชนาการมนุุษย์์
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
และโภชนาการ
71316
การอาหารเบื้้�องต้้น
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
แปรรููปอาหาร
71416
- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71315
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์
	วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ(1)
71317
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
71411

ไทยศึึกษา

สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์
ในงานอาหารและโภชนาการ
การจััดการสุุขลัักษณะ
และความปลอดภััยอาหาร
สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
ทางโภชนาการ
ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)

การจััดการทางอาหารและ
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ
การประกัันคุุณภาพอาหาร
โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก 71417	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
อาหารและโภชนบำำ�บััด
และร้้านอาหาร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

6. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร ประเภทวิิชาคหกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาธุุรกิจิ คหกรรม การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์
และอาหารและโภชนาการ ประเภทวิิชาเกษตรกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร หรืือ
อนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าสาขาวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
19	ชุุดวิิชา (114 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10121 อารยธรรมมนุุษย์์

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71315
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์
	วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ(1)
71317
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
71411

สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์
ในงานอาหารและโภชนาการ
การจััดการสุุขลัักษณะ
และความปลอดภััยอาหาร
สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
ทางโภชนาการ
ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)

การจััดการทางอาหารและ
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ
การประกัันคุุณภาพอาหาร
โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก 71417	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
อาหารและโภชนบำำ�บััด
และร้้านอาหาร

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ			 15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
71312
(1)
งานอาหารและโภชนาการ
ทางอาหาร
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
71313
71202 โภชนาการมนุุษย์์
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
และโภชนาการ
71316
การอาหารเบื้้�องต้้น
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
แปรรููปอาหาร
71416

319

320 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

7. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาคหกรรมในสาขาวิิชาธุุรกิจิ คหกรรม  การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์
และอาหารและโภชนาการ  และประเภทวิิชาเกษตรกรรมในสาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร  หรืืออนุุปริิญญา
หรืือเทีียบเท่่าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ (วิิทยาศาสตร์์การอาหาร เทคโนโลยีีการอาหาร โภชนาการ
การกำำ�หนดอาหาร อาหารและโภชนาการ อุุตสาหกรรมเกษตรที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีีชีีวภาพ
	ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหาร คหกรรมศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ หรืือสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง)

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(18 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		
11 	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 9 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
71313 การจััดการสุุขลัักษณะ
งานอาหารและโภชนาการ
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
และความปลอดภััยอาหาร
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
และโภชนาการ
71316 สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ		
ทางโภชนาการ
(1)
			 ทางอาหาร 		
แปรรููปอาหาร
71416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
				
71312 สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์		
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)
					
ในงานอาหารและโภชนาการ
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71202 โภชนาการมนุุษย์์
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
71315 การจััดการทางอาหารและ		
การประกัันคุุณภาพอาหาร
		 การอาหารเบื้้�องต้้น		
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ	
71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71317 โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71417 	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์		
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก
และร้้านอาหาร
(1)
	วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ
71411 อาหารและโภชนบำำ�บััด

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

8. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ หรืือวิิทยาศาสตร์์สุขุ ภาพ
หรืือวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ หรืือวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ 
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10151 ไทยศึึกษา		
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71205
งานอาหารและโภชนาการ
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71206
71202 โภชนาการมนุุษย์์
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี		
			 การอาหารเบื้้�องต้้น

1	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)

15 ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
71311 เทคโนโลยีีการผลิิต		
(1)
ทางอาหาร
และแปรรููปอาหาร
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
71312 สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์
		
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
ในงานอาหารและโภชนาการ
และโภชนาการ				
		

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)
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71313 การจััดการสุุขลัักษณะ
71316 สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
71416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
และความปลอดภััยอาหาร		
ทางโภชนาการ		
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)
- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71315 การจััดการทางอาหารและ
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ
การประกัันคุุณภาพอาหาร
(1)
	วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ
71317 โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก 71417 	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
71411 อาหารและโภชนบำำ�บััด
และร้้านอาหาร
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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9. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้น� หนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ หรืือวิิทยาศาสตร์์สุขุ ภาพ หรืือวิิทยาศาสตร์์
การแพทย์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
13	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(78 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*			 1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา		
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		
13 	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
71101	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
71312
(1)
งานอาหารและโภชนาการ
ทางอาหาร
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
71313
71202 โภชนาการมนุุษย์์
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
71203	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
และโภชนาการ
71316
การอาหารเบื้้�องต้้น
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
แปรรููปอาหาร
71416
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71315
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์
	วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ(1)
71317
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร 		
71411

สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์
ในงานอาหารและโภชนาการ
การจััดการสุุขลัักษณะ
และความปลอดภััยอาหาร
สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
ทางโภชนาการ
ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)

การจััดการทางอาหารและ
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ
การประกัันคุุณภาพอาหาร
โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก 71417	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
อาหารและโภชนบำำ�บััด
และร้้านอาหาร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

10. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ (วิิทยาศาสตร์์
การอาหาร เทคโนโลยีีการอาหาร โภชนาการ การกำำ�หนดอาหาร อาหารและโภชนาการ อุุตสาหกรรมเกษตร
	ที่่�เกี่่ย� วกัับอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีีชีีวภาพที่่�เกี่่ย� วกัับอาหาร คหกรรมศาสตร์์ที่่เ� กี่่ย� วกัับอาหารและโภชนาการ
หรืือสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
13	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(78 หน่่วยกิิต)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*			 1	ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา		

(6 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		
11 	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 9 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
71313 การจััดการสุุขลัักษณะ
งานอาหารและโภชนาการ
		
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
และความปลอดภััยอาหาร
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
		
และโภชนาการ
71316 สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
ทางโภชนาการ
(1)
			 ทางอาหาร 		
แปรรููปอาหาร
71416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
71312 สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์		
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)
					
ในงานอาหารและโภชนาการ
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71202 โภชนาการมนุุษย์์ 		71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
71203	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
71315 การจััดการทางอาหารและ		
การประกัันคุุณภาพอาหาร
การอาหารเบื้้�องต้้น 			
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ
71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71317 โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71417 	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก		
และร้้านอาหาร
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์ 			
(1)
			วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ
71411 อาหารและโภชนบำำ�บััด
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว (70414) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว รหััส 70414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชื่่�อปริิญญา
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (พััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว)
Bachelor of Arts (Human and Family
Development)

ชื่่�อย่่อ
ศศ.บ. (พััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว)
B.A. (Human and Family Development)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์
รหััส 70
วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว
รหััส 70414

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สัังคม
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
	มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการ	
สมััครเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
	หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือเทีียบเท่่า
	ทุุกสาขาวิิชา หรืือ
4. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง
(ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืือ
5. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 327-330
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 334
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 338

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2571
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว รหััส 70414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
20	ชุุดวิิชา (120 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
10103	ทัักษะชีีวิิต
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71202 โภชนาการมนุุษย์์
วิิชาเฉพาะด้้าน 12 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
72101	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
72205 สถิิติิและการวิิจััยด้้าน
72304 สวััสดิิการสัังคมและการจััดการ
72201 ครอบครััวศึึกษา
	พััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว
บริิการสำำ�หรัับครอบครััว
72202 	พััฒนาการวััยเด็็ก
72301 	พััฒนาการวััยรุ่่�น
72401 ระบบครอบครััวไทยและ
72203 การจััดการทรััพยากร
72302 นโยบายและกฎหมาย
ความหลากหลายในสัังคมโลก
ครอบครััวและชุุมชน
เกี่่�ยวกัับครอบครััว
72402 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
72303 	พััฒนาการวััยผู้้�ใหญ่่และ
		พััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว(1)
ผู้้�สููงอายุุ
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
72204 เศรษฐกิิจครอบครััว
72305 การศึึกษาชีีวิิตครอบครััวและชุุมชน

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว (70414)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว (70414) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืืออนุุปริิญญา หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

1-4	ชุุดวิิชา (6-24 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
12-15	ชุุดวิิชา (72-90 หน่่วยกิิต)
1-4	ชุุดวิิชา (6-24 หน่่วยกิิต)

2.1 สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม

		

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

2.2 สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

		

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 สัังคมมนุุษย์์
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร

10151 ไทยศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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2.3 สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือ ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิจิ  อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
		

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
				
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

2.4 สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือ ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง
      เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
		

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

2.5 สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า

		

10151 ไทยศึึกษา

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 1 ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 7 ชุุดวิิชา
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
72203 การจััดการทรััพยากร
72205
72101 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต		
ครอบครััวและชุุมชน
72201 ครอบครััวศึึกษา
เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
72402
72202	พััฒนาการวััยเด็็ก				
- และเลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
72204 เศรษฐกิิจครอบครััว
72303	พััฒนาการวััยผู้้�ใหญ่่และ
72305
72301	พััฒนาการวััยรุ่่�น		
ผู้้�สููงอายุุ
72401
72302 นโยบายและกฎหมาย
72304 สวััสดิิการสัังคมและการจััดการ
เกี่่�ยวกัับครอบครััว
บริิการสำำ�หรัับครอบครััว

สถิิติิและการวิิจััยด้้านพััฒนาการ
มนุุษย์์และครอบครััว
ประสบการณ์์วิิชาชีีพพััฒนาการ
มนุุษย์์และครอบครััว(1)
การศึึกษาชีีวิิตครอบครััวและชุุมชน
ระบบครอบครััวไทยและ
ความหลากหลายในสัังคมโลก

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว (70414)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์

วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว (70414) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
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โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564

10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103 	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรมทุุกสาขาวิิชา ประเภทวิิชาเกษตรกรรมทุุกสาขาวิิชา
ยกเว้้น สาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร และประเภทวิิชาคหกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม
การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์ และอาหารและโภชนาการ

10151 ไทยศึึกษา
71202 โภชนาการมนุุษย์์
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรมในสาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร และประเภทวิิชา
	คหกรรมในสาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์ และอาหารและโภชนาการ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
นัักศึึกษาใหม่่
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
ชุุดวิิชา
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วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
	อุุตสาหกรรมบัันเทิิงและดนตรีี พาณิิชยนาวีี หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางด้้านพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ
	อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

6) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร ประเภทวิิชาคหกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์ และ
อาหารและโภชนาการ ประเภทวิิชาเกษตรกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร หรืืออนุุปริิญญา
	หรืือเทีียบเท่่าสาขาวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย

7) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาคหกรรมในสาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์
และอาหารและโภชนาการ และประเภทวิิชาเกษตรกรรมในสาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร หรืืออนุุปริิญญาหรืือ
เทีียบเท่่าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ (วิิทยาศาสตร์์การอาหาร เทคโนโลยีีการอาหาร โภชนาการ
การกำำ�หนดอาหาร อาหารและโภชนาการ อุุตสาหกรรมเกษตรที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีีชีีวภาพ
	ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหาร คหกรรมศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ หรืือสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย

8) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ หรืือวิิทยาศาสตร์์
	สุุขภาพ หรืือวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ หรืือวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ
71200 มนุุษย์์กับั ระบบนิิเวศ
71202 โภชนาการมนุุษย์์
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีการอาหารเบื้้�องต้้น

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

333

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

9) สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาปริิ ญ ญาชั้้� น ใดชั้้� น หนึ่่� ง หรืื อ เทีี ย บเท่่าทางด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ หรืื อ วิิ ท ยาศาสตร์์ สุุ ข ภาพ หรืื อ
วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

10) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ (วิิทยาศาสตร์์
การอาหาร เทคโนโลยีีการอาหาร โภชนาการ การกำำ�หนดอาหาร อาหารและโภชนาการ อุุตสาหกรรมเกษตร
	ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีีชีีวภาพที่่�เกี่่�ยวกัับอาหาร คหกรรมศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ
หรืือสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
10151 ไทยศึึกษา
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71313 การจััดการสุุขลัักษณะและความปลอดภััยอาหาร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

71200 มนุุษย์์กับั ระบบนิิเวศ
71202 โภชนาการมนุุษย์์
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีการอาหารเบื้้�องต้้น

334 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว รหััส 70414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10103 	ทัักษะชีีวิิต
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

4) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ
	อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

5) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ
	คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
72202 	พััฒนาการวััยเด็็ก

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

335

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ รหััส 70

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564

71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
และเลืือกอีีก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก

1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยาทางอาหาร(1)
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
5,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรมทุุกสาขาวิิชา ประเภทวิิชาเกษตรกรรมทุุกสาขาวิิชา
ยกเว้้น สาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร และประเภทวิิชาคหกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม
การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์ และอาหารและโภชนาการ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
71101	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
ชุุดวิิชา

336 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรมในสาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร และประเภทวิิชา
	คหกรรมในสาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์ และอาหารและโภชนาการ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
	อุุตสาหกรรมบัันเทิิงและดนตรีี พาณิิชยนาวีี หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางด้้านพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ
	อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยาทางอาหาร(1)
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและการคุ้้�มครองด้้านอาหารและ
โภชนาการ

1,100 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

6) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร ประเภทวิิชาคหกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์ และ
อาหารและโภชนาการ ประเภทวิิชาเกษตรกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร หรืืออนุุปริิญญา
	หรืือเทีียบเท่่าสาขาวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ
10131 	สัังคมมนุุษย์์
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและการคุ้้�มครองด้้านอาหารและ
โภชนาการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

7) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาคหกรรมในสาขาวิิชาธุุรกิจิ คหกรรม การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์
และอาหารและโภชนาการ และประเภทวิิชาเกษตรกรรมในสาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร หรืืออนุุปริิญญาหรืือ
เทีียบเท่่าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ (วิิทยาศาสตร์์การอาหาร เทคโนโลยีีการอาหาร โภชนาการ
การกำำ�หนดอาหาร อาหารและโภชนาการ อุุตสาหกรรมเกษตรที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีีชีีวภาพ
	ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหาร คหกรรมศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ หรืือสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
10131 	สัังคมมนุุษย์์
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและการคุ้้�มครองด้้านอาหารและ
โภชนาการ

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
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วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

8) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ หรืือวิิทยาศาสตร์์
	สุุขภาพ หรืือวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ หรืือวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ
1,100 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

9) สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาปริิ ญ ญาชั้้� น ใดชั้้� น หนึ่่� ง หรืื อ เทีี ย บเท่่าทางด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ หรืื อ วิิ ท ยาศาสตร์์ สุุ ข ภาพ หรืื อ
วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยาทางอาหาร(1)
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและการคุ้้�มครองด้้านอาหารและ
โภชนาการ

1,100 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

10) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ (วิิทยาศาสตร์์
การอาหาร เทคโนโลยีีการอาหาร โภชนาการ การกำำ�หนดอาหาร อาหารและโภชนาการอุุตสาหกรรมเกษตร
	ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีีชีีวภาพที่่�เกี่่�ยวกัับอาหาร คหกรรมศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ
หรืือสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยาทางอาหาร(1)
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและการคุ้้�มครองด้้านอาหารและ
โภชนาการ

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ

1,100 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

71101		วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ
71205		 เคมีีและจุุลชีีววิิทยาทางอาหาร(1)
71206		 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและการคุ้้�มครองด้้านอาหารและ
				 โภชนาการ
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หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว รหััส 70414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
72101 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์
เสาร์์

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 	บ่่าย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
72101 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
72203 การจััดการทรััพยากรครอบครััวและชุุมชนเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
72101 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
72203 การจััดการทรััพยากรครอบครััวและชุุมชนเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 256 เช้้า

4) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ
	อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10151 ไทยศึึกษา
72101 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
72203 การจััดการทรััพยากรครอบครััวและชุุมชนเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

5) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ
	คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10131 	สัังคมมนุุษย์์
72101 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
72203 การจััดการทรััพยากรครอบครััวและชุุมชนเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
72101 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
72203 การจััดการทรััพยากรครอบครััวและชุุมชนเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
72205 สถิิติิและการวิิจััยด้้านพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว
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10) สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ รหััส 80
สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ รหััส 80 มุ่่�งให้้การศึึกษาเพื่่�อผลิิตบััณฑิิตทางรััฐศาสตร์์ โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างเสริิมและ
การพััฒนาความรู้้�และความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับด้้านการเมืืองการปกครอง การเมืืองการปกครองไทยและต่่างประเทศ
สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ เปิิดสอนระดัับปริิญญาตรีี หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต 2 แขนงวิิชา ดัังนี้้�
1. แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง รหััส 80414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 เน้้นความรู้้�ด้้านการเมืือง
การปกครอง ซึ่่�งผู้้�เรีียนสามารถนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรมและทัันต่่อเหตุุการณ์์ของบ้้านเมืือง
2. แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ รหััส 80314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�
และเข้้าใจองค์์ความรู้้�ด้า้ นความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ และสามารถประยุุกต์์ใช้้ได้้ในทางปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นรููปธรรมและทััน
ต่่อเหตุุการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงในระดัับระหว่่างประเทศ
วััตถุุประสงค์์ของการเปิิดสอน
1. แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง รหััส 80414 มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1.1 เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�ความสามารถทางวิิชาการเกี่่�ยวกัับการเมืืองการปกครองให้้กัับข้้าราชการ/เจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐ พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ รวมทั้้�งหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และประชาชนทั่่�วไป
1.2 เพื่่อ� ผลิิตบััณฑิิตทางรััฐศาสตร์์ที่่มี� คี วามรู้้�พื้้น� ฐานอย่่างดีีเกี่่ย� วกัับการเมืืองการปกครอง และมีีความสามารถ
ในการนำำ�ไปใช้้ในการปกครองและพััฒนาการเมืืองไทย เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม
1.3 เพื่่�อส่่งเสริิมการศึึกษาค้้นคว้้า วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ และการวิิจััยในระดัับท้้องถิ่่�น ภููมิิภาค และระดัับ
ประเทศในทางรััฐศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ รหััส 80314 มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
2.1 เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�และความเข้้าใจทางวิิชาการเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศให้้กัับข้้าราชการ
เจ้้าหน้้าที่่�รััฐ พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ รวมทั้้�งหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และประชาชนทั่่�วไป
2.2 เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตทางรััฐศาสตร์์แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศที่่�มีีความรู้้�พื้้�นฐานที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับ
สัังคมไทยและสัังคมโลก และมีีความสามารถในการใช้้ความรู้้�ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม
2.3 เพื่่�อส่่งเสริิมการศึึกษาค้้นคว้้าวิิจััยในระดัับชาติิและระดัับนานาชาติิในทางรััฐศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในสาขาวิิชารััฐศาสตร์์ แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง สามารถประกอบอาชีีพได้้ทั้้�ง
ภาครััฐในตำำ�แหน่่งปลััดอำำ�เภอ เจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองส่่วนภููมิิภาค เจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เจ้้าหน้้าที่่�
บุุคคล ทหาร ตำำ�รวจ นัักการเมืืองท้้องถิ่่�นและระดัับชาติิ ตลอดจนเจ้้าหน้้าที่่�ในหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ หน่่วยงานเอกชน
และองค์์กรอิิสระ
สำำ�หรับั ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาแขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ สามารถประกอบอาชีีพได้้ในตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�
การทููตในกระทรวงการต่่างประเทศ เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านวิิเทศสััมพัันธ์์หรืือเจ้้าหน้้าที่่�บุุคคลของหน่่วยงานราชการทั้้�งในสถาบััน
การศึึกษา หน่่วยงานราชการและบริิษััทเอกชน ตลอดจนองค์์กรอิิสระต่่าง ๆ
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง รหััส 80414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ชื่่�อปริิญญา
รััฐศาสตรบััณฑิิต (การเมืืองการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and
Government)

ชื่่�อย่่อ
ร.บ. (การเมืืองการปกครอง)
B.Pol.Sc. (Politics and Government)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก

แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง (80414) สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)

สาขาวิิชารััฐศาสตร์์
รหััส 80
แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง
รหััส 80414

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่าตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สัังคม	
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
	มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
เพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.)
	ทุุกประเภทวิิชา หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.)
	ทุุกประเภทวิิชา หรืือ
5. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือ
6. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 341-343
สมััครภาคต้้น
ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 349
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 351

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2570
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
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341

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง รหััส 80414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1–5	ชุุดวิิชา
(6–30
17	ชุุดวิิชา
(102
1	ชุุดวิิชา
(6
19–23	ชุุดวิิชา (114–138

หน่่วยกิิต)
หน่่วยกิิต)
หน่่วยกิิต)
หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

10151 ไทยศึึกษา

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10131	สัังคมมนุุษย์์
10121 อารยธรรมมนุุษย์์

10151 ไทยศึึกษา

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10121 อารยธรรมมนุุษย์์		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง  เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์

10151 ไทยศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80) แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง (80414)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 5 ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10121 อารยธรรมมนุุษย์์		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10131	สัังคมมนุุษย์์
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6) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 2 ชุุดวิิชา (12 หน่่วยกิิต)
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า

แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง (80414) สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 1 ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 7 ชุุดวิิชา
41463 องค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการ 80111 	หลัักพื้้�นฐานการเมืือง
80410 ประสบการณ์์วิิชาชีีพรััฐศาสตร์์(1)
	ยุุติิธรรม หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
การปกครองไทย
82201 	หลัักพื้้�นฐานความสััมพัันธ์์
และหลัักธรรมาภิิบาล
80212 	หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนระหว่่างประเทศ
80102 	หลัักพื้้�นฐานทางรััฐศาสตร์์
ศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ 82202 การเมืืองเปรีียบเทีียบ
วิิชาเฉพาะด้้าน 10 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
33207 เศรษฐศาสตร์์และการคลััง
81310 ปรััชญาการเมืือง
83202 ความรู้้�ทั่่�วไปทางกฎหมาย
สาธารณะ
81314	หลัักเบื้้�องต้้นของการวิิจััยทาง
	สำำ�หรัับนัักรััฐศาสตร์์
80202 สถาบัันและกระบวนการทาง
	รััฐศาสตร์์
83203 ประชาธิิปไตยและกระบวนการ
การเมืืองไทย
83201 การเมืืองการปกครองท้้องถิ่่�น
	พััฒนาประชาธิิปไตย
80205 	พื้้�นฐานทางสัังคมและ
	วััฒนธรรมของการเมืืองไทย
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
33311 การบริิหารโครงการ
80204 เศรษฐกิิจกัับการเมืืองไทย
82321 การเมืืองการปกครองของ		
33442 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ใน
81311 	หลัักและวิิธีีการศึึกษาทาง 		
ประเทศในเอเชีีย
			 ภาครััฐ		รััฐศาสตร์์
82327 อาเซีียนเบื้้�องต้้น
33449 การบริิหารการบริิการ
81427 กฎหมายอาญา สำำ�หรัับ
82426 การเมืืองการปกครองในยุุโรป
และอเมริิกา
			 สาธารณะและเครืือข่่าย		รััฐศาสตร์์ 		
		
81428 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความ
อาญาและพยานหลัักฐาน
					
						สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80) แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง (80414)

คำำ�แนะนำำ� 1.	สำำ�หรับั นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะเข้้ารัับราชการเป็็นนายตำำ�รวจชั้้นสั
� ญ
ั ญาบััตรเพื่่อ� ทำำ�หน้า้ ที่่�ป้อ้ งกััน ปราบปราม
				หรืือจราจร ควรลงทะเบีียนเรีียน ชุุดวิิชา 81427 กฎหมายอาญา สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์ และชุุดวิิชา 81428
				 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาและพยานหลัักฐาน สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์ ทั้้�งสองชุุดวิิชาดัังกล่่าวมีีเนื้้�อหา
				 ครอบคลุุมกฎหมายไทย 3 วิิชา คืือ กฎหมายอาญาครบทุุกลัักษณะ กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาครบ
				ทุุกลัักษณะ และกฎหมายลัักษณะพยาน ซึ่่�งคณะกรรมการข้้าราชการตำำ�รวจได้้พิิจารณาเห็็นชอบ 2 ชุุดวิิชา
				ดัังกล่่าว ตามบัันทึึกที่่� ทม. มท 0667. 22/820 ลงวัันที่่� 27 เมษายน 2533
		 2.	นัักศึึกษาที่่�มีีความประสงค์์จะเข้้ารัับราชการในตำำ�แหน่่งปลััดอำำ�เภอ ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล และ
				 เจ้้าหน้้าที่่�ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ขอแนะนำำ�ให้้ลงทะเบีียนเรีียน ชุุดวิิชา 81427 กฎหมายอาญา สำำ�หรัับ
				 รััฐศาสตร์์ และชุุดวิิชา 81428 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาและพยานหลัักฐาน สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์
			 3.	สำำ�หรับั นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะเข้้ารัับราชการในตำำ�แหน่่งสััสดีี จะต้้องศึึกษาแขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง
				 เท่่านั้้�น
4. ผู้้ที่� สำ่� ำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรนิิติศิ าสตรบััณฑิิตของมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช และใช้้วุุฒิกิ ารศึึกษาดัังกล่่าว
				 สมััครเข้้าศึึกษาในหลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต สามารถโอนชุุดวิิชา 81427 กฎหมายอาญา สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์
				 และชุุดวิิชา 81428 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาและพยานหลัักฐาน สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์ มาใช้้เป็็น
				ชุุดวิิชาเลืือกในหมวดวิิชาเฉพาะได้้ทั้้�ง 2 ชุุดวิิชา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ รหััส 80314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ชื่่�อปริิญญา
รััฐศาสตรบััณฑิิต (ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ)
Bachelor of Political Science (International
Relations)

ชื่่�อย่่อ
ร.บ. (ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ)
B.Pol.Sc. (International Relations)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก

แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ (80314) สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)

สาขาวิิชารััฐศาสตร์์
รหััส 80
แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ
รหััส 80314

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่าตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สัังคม	
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
	มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
เพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.)
	ทุุกประเภทวิิชา หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.)
	ทุุกประเภทวิิชา หรืือ
5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือ
6.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 345-348
สมััครภาคต้้น	 ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 350
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 352

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2570
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ รหััส 80314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1–5	ชุุดวิิชา
(6–30
17	ชุุดวิิชา
(102
1	ชุุดวิิชา
(6
19–23	ชุุดวิิชา (114–138

หน่่วยกิิต)
หน่่วยกิิต)
หน่่วยกิิต)
หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม

10151 ไทยศึึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
						
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร

10151 ไทยศึึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร

10151 ไทยศึึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80) แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ (80314)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 5 ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10131	สัังคมมนุุษย์์		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
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4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
				 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121		อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
														
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง  เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร

				 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121		อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า 

10151 ไทยศึึกษา

				 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 2 ชุุดวิิชา (12 หน่่วยกิิต)
		10131			สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ (80314) สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)

7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า

				 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 1 ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
		10151			 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 7 ชุุดวิิชา
41463 องค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการ 80111 	หลัักพื้้�นฐานการเมืือง
80410 ประสบการณ์์วิิชาชีีพรััฐศาสตร์์(1)
	ยุุติิธรรม หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
การปกครองไทย
82201 	หลัักพื้้�นฐานความสััมพัันธ์์
และหลัักธรรมาภิิบาล
80212 	หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนระหว่่างประเทศ
80102 	หลัักพื้้�นฐานทางรััฐศาสตร์์
ศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ 82202 การเมืืองเปรีียบเทีียบ
วิิชาเฉพาะด้้าน 10 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
82227 ความคิิดทางการเมืืองและสัังคม 82325 ความขััดแย้้งและความร่่วมมืือ 82327 อาเซีียนเบื้้�องต้้น
82322 	สัังคมโลก
ระหว่่างประเทศ
82328 นโยบายสาธารณะในบริิบทโลก
82324 เศรษฐกิิจและการเมืือง
82326 กฎหมายระหว่่างประเทศ
82429 การระหว่่างประเทศของไทย
ระหว่่างประเทศ
และองค์์การระหว่่างประเทศ

หมายเหตุุ

(1)

เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80) แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ (80314)

- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
81314 	หลัักเบื้้�องต้้นของการวิิจััย
82321 การเมืืองการปกครองของ
82426 การเมืืองการปกครองในยุุโรป
ทางรััฐศาสตร์์
		
ประเทศในเอเชีีย
และอเมริิกา
81427 กฎหมายอาญาสำำ�หรัับ
82329 การทููตและนโยบาย
82427 การพััฒนามนุุษย์์ในบริิบทโลก
	รััฐศาสตร์์
	ต่่างประเทศ
81428 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความ
82425 	ลััทธิิการเมืืองและยุุทธศาสตร์์
อาญาและพยานหลัักฐาน 		
ในการพััฒนา
	สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ (80314) สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)
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คำำ�แนะนำำ� 1.	สำำ�หรับั นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะเข้้ารัับราชการเป็็นนายตำำ�รวจชั้้นสั
� ญ
ั ญาบััตรเพื่่อ� ทำำ�หน้า้ ที่่�ป้อ้ งกััน ปราบปราม
				หรืือจราจร ควรลงทะเบีียนเรีียน ชุุดวิิชา 81427 กฎหมายอาญา สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์ และชุุดวิิชา 81428
				 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาและพยานหลัักฐาน สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์ ทั้้�งสองชุุดวิิชาดัังกล่่าวมีีเนื้้�อหา
				 ครอบคลุุมกฎหมายไทย 3 วิิชา คืือ กฎหมายอาญาครบทุุกลัักษณะ กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาครบ
				ทุุกลัักษณะ และกฎหมายลัักษณะพยาน ซึ่่�งคณะกรรมการข้้าราชการตำำ�รวจได้้พิิจารณาเห็็นชอบ 2 ชุุดวิิชา
				ดัังกล่่าว ตามบัันทึึกที่่� ทม. มท 0667. 22/820 ลงวัันที่่� 27 เมษายน 2533
		 2.	นัักศึึกษาที่่�มีีความประสงค์์จะเข้้ารัับราชการในตำำ�แหน่่งปลััดอำำ�เภอ ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล และ
				 เจ้้าหน้้าที่่�ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ขอแนะนำำ�ให้้ลงทะเบีียนเรีียน ชุุดวิิชา 81427 กฎหมายอาญา สำำ�หรัับ
				 รััฐศาสตร์์ และชุุดวิิชา 81428 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาและพยานหลัักฐาน สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์
			 3.	สำำ�หรับั นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะเข้้ารัับราชการในตำำ�แหน่่งสััสดีี จะต้้องศึึกษาแขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง
				 เท่่านั้้�น
4. ผู้้�ที่�่สำำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิตของมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช และใช้้วุุฒิิการศึึกษา
		ดัังกล่่าวสมััครเข้้าศึึกษาในหลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต สามารถโอนชุุดวิิชา 81427 กฎหมายอาญา สำำ�หรัับ
		 รััฐศาสตร์์ และชุุดวิิชา 81428 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาและพยานหลัักฐาน สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์
		 มาใช้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกในหมวดวิิชาเฉพาะได้้ทั้้�ง 2 ชุุดวิิชา
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สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ รหััส 80

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง รหััส 80414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
1,100 บาท
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
82201	หลัักพื้้�นฐานความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
82201	หลัักพื้้�นฐานความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
80102	หลัักพื้้�นฐานทางรััฐศาสตร์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
80102	หลัักพื้้�นฐานทางรััฐศาสตร์์
80205	พื้้�นฐานทางสัังคมและวััฒนธรรมของการเมืืองไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า

สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

ชุุดวิิชา

350 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ รหััส 80314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ชุุดวิิชา

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
80102	หลัักพื้้�นฐานทางรััฐศาสตร์์
7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
80102	หลัักพื้้�นฐานทางรััฐศาสตร์์
82201	หลัักพื้้�นฐานความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

351

สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ รหััส 80

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง รหััส 80414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10131 	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
80212 หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ
7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย
80212 หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ
83202 ความรู้้�ทั่่�วไปทางกฎหมาย สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

ชุุดวิิชา

352 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ รหััส 80314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
1,100 บาท
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย
80212 หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ 1,100 บาท
82202 การเมืืองเปรีียบเทีียบ
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

ชุุดวิิชา
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย
80212 หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืืองเปรีียบเทีียบ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
80212 หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ 1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
82202 การเมืืองเปรีียบเทีียบ
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย
80212 หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืืองเปรีียบเทีียบ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย
80212 หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืืองเปรีียบเทีียบ
7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย
80212 หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืืองเปรีียบเทีียบ
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11) สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ รหััส 90
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90 ให้การศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพการเกษตรและอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการแสวงหาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนผู้ต้องการเพิ่ม
วิทยฐานะในการปฏิบตั งิ านทางด้านส่งเสริมการเกษตร การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม การจัดการการผลิตพืช
การจัดการการผลิตสัตว์ ธุรกิจการเกษตร และสหกรณ์ โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
1. หลัักสููตรเกษตรศาสตรบััณฑิิต วิิชาเอกส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร รหััส 90164 หลัักสููตรปรัับปรุุง
พ.ศ. 2565 มุ่่�งที่่�จะให้้ผู้้�ศึึกษาเป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ การคิิดสร้้างสรรค์์ การศึึกษาค้้นคว้้า
ได้้ด้้วยตนเอง มีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่ออาชีีพการเกษตร และการประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�ต่่าง ๆ เพื่่�อการส่่งเสริิมและพััฒนาการ
เกษตรของประเทศและนานาชาติิ
2. หลัักสููตรเกษตรศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 เน้้นให้้
การศึึกษาแก่่บุุคลากรในหน่่วยงานของรััฐและเอกชน เกษตรกร ตลอดจนผู้้�ที่่�สนใจ ให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจในหลัักการ
จััดการการเกษตร ธุุรกิิจการเกษตร หรืือการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม โดยเน้้นการประยุุกต์์ให้้เหมาะสม
กัับศัักยภาพและสภาพแวดล้้อมทางการเกษตร ธุุรกิิจการเกษตร หรืือการป่่าไม้้ รวมทั้้�งให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ของตลาด อัันจะมีีผลต่่อการพััฒนาการเกษตร ธุุรกิิจการเกษตร หรืือการป่่าไม้้ ให้้เจริิญก้้าวหน้้า มีีส่ว่ นสนัับสนุุนการพััฒนา
เศรษฐกิิจและสัังคมและคงไว้้ซึ่่�งสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีของประเทศ ประกอบด้้วยวิิชาเอก ดัังนี้้�
2.1 วิิชาเอกการจััดการการผลิิตพืืช รหััส 90514
2.2 วิิชาเอกการจััดการการผลิิตสััตว์์ รหััส 90524
2.3 วิิชาเอกการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม รหััส 90534			
2.4 วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ รหััส 90554
3. หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบัณ
ั ฑิิต แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุมุ ชน รหััส 90914 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
มุ่่�งให้้การศึึกษาทางด้้านการบริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชนบนพื้้�นฐานของอุุดมการณ์์ หลัักการ และวิิธีีการสหกรณ์์
และธุุรกิิจชุุมชน โดยระบบการศึึกษาทางไกล
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90001 เน้นความรูด้ า้ นส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ วางแผน รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตร และสามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ รหัส 90002 ธัญพืชเป็นอาหารส�ำคัญ
ของมนุษย์ทั่วโลก หญ้าและพืชตระกูลถั่วมนุษย์ได้น�ำมาท�ำเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งสัตว์เหล่านี้ก็จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์
นอกจากนีม้ กี ารแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์เพือ่ ใช้เป็นแหล่งพลังงานอีกด้วย ความรูเ้ รือ่ งการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์จงึ ต้อง
มีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ทันั กัับการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อมที่่�มีีอิทิ ธิิพลต่่อการเจริิญเติิบโตและการให้้ผลผลิิต
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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6. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อตุ สาหกรรม รหัส 90003 การผลิตพืชไร่อตุ สาหกรรมเน้น
การผลิตเชิงการค้า ต้องมีการจัดการกระบวนการผลิตทีเ่ หมาะสม ตัง้ แต่การเลือกพืน้ ทีป่ ลูก การวางแผนการปลูก การดูแล
รักษาการปฏิบตั ริ ะหว่างการปลูก การเก็บเกีย่ ว และการปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ ว การแปรรูปเบือ้ งต้น ตลอดจนถึงการจัดการ
การตลาดของการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
7. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ รหัส 90004 การผลิตไม้ดอก
ไม้้ประดัับเชิิงธุุรกิิจ ต้้องศึึกษาปััจจััยที่่�มีีผลต่่อธุุรกิิจ สถานการณ์์การตลาด สถานการณ์์การผลิิตในประเทศไทยและต่่างประเทศ
รวมถึึงความรู้้�พื้้�นฐานในการทำำ�ธุุรกิิจไม้้ดอกไม้้ประดัับ และสิ่่�งสำำ�คััญคืือ รู้้�จัักกระบวนการจััดการผลิิตไม้้ดอกไม้้ประดัับ
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้เหมาะสมกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมในการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
8. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ รหัส 90005 การผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพต้องเข้าใจการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อตัดสินใจผลิตไม้ผล โดยวิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาด ศักยภาพทาง
การผลิต ศักยภาพทางเทคโนโลยี ศักยภาพทางบุคคล ศักยภาพทางการเงินและปัจจัยเสริม และสามารถน�ำความรูค้ วามสามารถ
ไปใช้ในการจัดการการผลิตไม้ผลให้เหมาะสมกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ
9. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ รหัส 90006 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจควร
ศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการการผลิตผักทีม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดล้้อมที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการผลิิตผััก สามารถเลืือกใช้้เทคโนโลยีีการจััดการการผลิิตผัักเชิิงธุุรกิิจให้้เหมาะสมกัับ
สภาพแวดล้้อม และสามารถนำำ�ความรู้้�ทางด้้านการจััดการการผลิิตผัักไปวางแผนและพััฒนาอาชีีพให้้ก้้าวหน้้า
10. หลัักสููตรประกาศนีียบััตรบริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน รหััส 90007 หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2565
มุ่่�งให้้การศึึกษาทางด้้านการบริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชนบนพื้้�นฐานของอุุดมการณ์์ หลัักการ และ
วิิธีีการสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน โดยระบบการศึึกษาทางไกล
สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตและพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ทางด้้านส่่งเสริิมการเกษตร สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน ธุุรกิิจ
การเกษตรและการประกอบการ การจััดการการผลิิตพืืชและสััตว์์ รวมทั้้�งการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศด้้วยระบบการศึึกษาทางไกล
2. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตร สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติ
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกร ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ด้านเกษตรศาสตร์ สหกรณ์
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จะสามารถประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ท�ำการเกษตร
ประกอบธุรกิจการเกษตร รวมทั้งท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งท�ำงานใน
หน่วยงานภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น ท�ำงานในบริษัทประกอบธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์ หรือจัดการทรัพยากร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ธนาคาร มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ชื่อปริญญา
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(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รหัส 90
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
รหัส 90164

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 356-366
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 433-434
สมััครภาคปลาย 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 444-445
นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (90164)

ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�	
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่มีี่� ประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สัังคม	
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการ
	สมััครเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
เทีียบเท่่า หรืือ
5. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่า หรืือ
6.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือ
เทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
วิิชาเอกส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร รหััส 90164 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
20	ชุุดวิิชา (120 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (90164) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   1   ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
-  และเลืือก   4   ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาภาษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
				
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (90164)

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   12   ชุุดวิิชา
91109 หลัักการส่่งเสริิมและ
91353 การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร 91420 การวิิจััยการส่่งเสริิมและ
			พััฒนาการเกษตร 		
เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน 		พััฒนาการเกษตร
91110 สารสนเทศและสื่่�อ
91368 การส่่งเสริิมการจััดการการผลิิต 91421 ประสบการณ์์วิิชาชีีพส่่งเสริิมและ
			 เพื่่�อการส่่งเสริิมและ		
และผลผลิิตทางการเกษตร 		พััฒนาการเกษตร(1)
			พััฒนาการเกษตร
91369 นวััตกรรมการเกษตร
91470	ภููมิิปััญญา การจััดการและ
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร		
เพื่่�อการส่่งเสริิมและ 		
การถ่่ายทอดความรู้้�ใน
91351 หลัักการบริิหารการส่่งเสริิม 		พััฒนาการเกษตร		
การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
			 และพััฒนาการเกษตร
91419 การบริิหารจััดการทุุน
91471	ผู้้�นำำ� กลุ่่�ม องค์์กร และเครืือข่่าย
					
เพื่่�อการส่่งเสริิมและ 		
ทางการเกษตร
					พััฒนาการเกษตร
-  และเลืือก   2   ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
90201 การจััดการฟาร์์ม
91465 การจััดการการท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตร 94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ
90406 การจััดการดิิน น้ำำ�� และปุ๋๋�ย
91466 การผลิิตสััตว์์เชิิงนัันทนาการ 		
การเกษตรและการเป็็น
91464 	พืืชสวนประดัับในการจััดภููมิิทััศน์์ 		
และเศรษฐกิิจ 		ผู้้�ประกอบการ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

358 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืือประเภทวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา
10	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(24 หน่่วยกิิต)
(60 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (90164) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   3   ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
-  และเลืือก   1   ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
			
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ   9   ชุุดวิิชา
91109 หลัักการส่่งเสริิมและ
91419 การบริิหารจััดการทุุน
91470	ภููมิิปััญญา การจััดการและ
			พััฒนาการเกษตร 		
เพื่่�อการส่่งเสริิมและ 		
การถ่่ายทอดความรู้้�ใน
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร 		พััฒนาการเกษตร 		
การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
91351 หลัักการบริิหารการส่่งเสริิม
91420 การวิิจััยการส่่งเสริิมและ
91471	ผู้้�นำำ� กลุ่่�ม องค์์กร และเครืือข่่าย
			 และพััฒนาการเกษตร 		พััฒนาการเกษตร 		
ทางการเกษตร
91369 นวััตกรรมการเกษตร
91421 ประสบการณ์์วิิชาชีีพส่่งเสริิม
			 เพื่่�อการส่่งเสริิมและ 		
และพััฒนาการเกษตร(1)
			พััฒนาการเกษตร
-  และเลืือก   1   ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
91110 สารสนเทศและสื่่�อเพื่่�อ
91464	พืืชสวนประดัับในการจััด
91466 การผลิิตสััตว์์เชิิงนัันทนาการ
		
การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร 	ภููมิิทััศน์์		
และเศรษฐกิิจ
91353 การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร 91465 การจััดการการท่่องเที่่�ยว
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ
		
เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน 		
เชิิงเกษตร 		
การเกษตรและการเป็็น
						ผู้้�ประกอบการ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

3. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ประเภทวิิชาเกษตรกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร

4	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
16	ชุุดวิิชา

(24 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(96 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ   3   ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
-  และเลืือก   1   ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
			
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (90164)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (90164) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

360 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   10   ชุุดวิิชา
91109 หลัักการส่่งเสริิมและ
91369 นวััตกรรมการเกษตร
91421 ประสบการณ์์วิิชาชีีพส่่งเสริิมและ
			พััฒนาการเกษตร		
เพื่่�อการส่่งเสริิมและ 		พััฒนาการเกษตร(1)
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร		พััฒนาการเกษตร
91470	ภููมิิปััญญา การจััดการและ
91351 หลัักการบริิหารการส่่งเสริิม
91419 การบริิหารจััดการทุุน 		
การถ่่ายทอดความรู้้�ใน
			 และพััฒนาการเกษตร 		
เพื่่�อการส่่งเสริิมและ		
การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
91368 การส่่งเสริิมการจััดการการผลิิต		พััฒนาการเกษตร
91471	ผู้้�นำำ� กลุ่่�ม องค์์กร และ
			 และผลผลิิตทางการเกษตร
91420 การวิิจััยการส่่งเสริิมและ 		
เครืือข่่ายทางการเกษตร
					พััฒนาการเกษตร
-  และเลืือก   1   ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
90201 การจััดการฟาร์์ม
91353 การส่่งเสริิมและ
91466 การผลิิตสััตว์์เชิิงนัันทนาการ
90406 การจััดการดิิน น้ำำ�� และปุ๋๋�ย 		พััฒนาการเกษตร 		
และเศรษฐกิิจ
91110 สารสนเทศและสื่่�อ		
เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
			 เพื่่�อการส่่งเสริิมและ
91464	พืืชสวนประดัับในการจััด		ธุุรกิิจการเกษตรและ
			พััฒนาการเกษตร 		ภููมิิทััศน์์		
การเป็็นผู้้�ประกอบการ
				
91465 การจััดการการท่่องเที่่�ยว
					
เชิิงเกษตร
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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4. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญา หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืือประเภทวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
เกษตรกรรม
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา
10	ชุดวิชา
1	ชุดวิชา
14	ชุุดวิิชา

(18 หน่่วยกิิต)
(60 หน่วยกิต)
(6 หน่วยกิต)
(84 หน่่วยกิิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (90164)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   9   ชุุดวิิชา
91109 หลัักการส่่งเสริิมและ
91419 การบริิหารจััดการทุุน
91470	ภููมิิปััญญา การจััดการและ
			พััฒนาการเกษตร 		
เพื่่�อการส่่งเสริิมและ 		
การถ่่ายทอดความรู้้�ใน
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร 		พััฒนาการเกษตร 		
การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
91351 หลัักการบริิหารการส่่งเสริิม
91420 การวิิจััยการส่่งเสริิมและ
91471	ผู้้�นำำ� กลุ่่�ม องค์์กร และเครืือข่่าย
			 และพััฒนาการเกษตร 		พััฒนาการเกษตร 		
ทางการเกษตร
91369 นวััตกรรมการเกษตร
91421 ประสบการณ์์วิิชาชีีพส่่งเสริิม
			 เพื่่�อการส่่งเสริิมและ 		
และพััฒนาการเกษตร(1)
			พััฒนาการเกษตร
-  และเลืือก   1   ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
91110 สารสนเทศและสื่่�อเพื่่�อการส่่งเสริิม 91464	พืืชสวนประดัับในการจััด
91466 การผลิิตสััตว์์เชิิงนัันทนาการ
			 และพััฒนาการเกษตร 		ภููมิิทััศน์์ 		
และเศรษฐกิิจ
91353 การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร 91465 การจััดการการท่่องเที่่�ยว
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ
			 เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน 		
เชิิงเกษตร 		
การเกษตรและการเป็็น
							ผู้้�ประกอบการ
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญา หรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ประเภทวิิชาเกษตรกรรม

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (90164) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(18 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (90164)

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   10   ชุุดวิิชา
91109 หลัักการส่่งเสริิมและ
91369 นวััตกรรมการเกษตร
91421 ประสบการณ์์วิิชาชีีพส่่งเสริิมและ
			พััฒนาการเกษตร 		
เพื่่�อการส่่งเสริิมและ 		พััฒนาการเกษตร(1)
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร 		พััฒนาการเกษตร
91470	ภููมิิปััญญา การจััดการและ
91351 หลัักการบริิหารการส่่งเสริิม
91419 การบริิหารจััดการทุุน 		
การถ่่ายทอดความรู้้�ใน
			 และพััฒนาการเกษตร 		
เพื่่�อการส่่งเสริิมและ
การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
91368 การส่่งเสริิมการจััดการการผลิิต 		พััฒนาการเกษตร
91471	ผู้้�นำำ� กลุ่่�ม องค์์กร และ
			 และผลผลิิตทางการเกษตร
91420 การวิิจััยการส่่งเสริิมและ		
เครืือข่่ายทางการเกษตร
					พััฒนาการเกษตร
-  และเลืือก   1   ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
90201 การจััดการฟาร์์ม
91353 การส่่งเสริิมและ
91466 การผลิิตสััตว์์เชิิงนัันทนาการ
90406 การจััดการดิิน น้ำำ�� และปุ๋๋�ย 		พััฒนาการเกษตร 		
และเศรษฐกิิจ
91110 สารสนเทศและสื่่�อ		
เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
			 เพื่่�อการส่่งเสริิมและ
91464	พืืชสวนประดัับในการจััด		ธุุรกิิจการเกษตรและ
			พััฒนาการเกษตร		ภููมิิทััศน์์ 		
การเป็็นผู้้�ประกอบการ
				
91465 การจััดการการท่่องเที่่�ยว
					
เชิิงเกษตร
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

364 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
6. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืือสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเกษตร
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
10	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
12	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(60 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (90164) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1 	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   9   ชุุดวิิชา
91109 หลัักการส่่งเสริิมและ
91419 การบริิหารจััดการทุุน
91470	ภููมิิปััญญา การจััดการและ
			พััฒนาการเกษตร 		
เพื่่�อการส่่งเสริิมและ 		
การถ่่ายทอดความรู้้�ใน
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร 		พััฒนาการเกษตร 		
การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
91351 หลัักการบริิหารการส่่งเสริิม
91420 การวิิจััยการส่่งเสริิมและ
91471	ผู้้�นำำ� กลุ่่�ม องค์์กร และเครืือข่่าย
			 และพััฒนาการเกษตร 		พััฒนาการเกษตร 		
ทางการเกษตร
91369 นวััตกรรมการเกษตร
91421 ประสบการณ์์วิิชาชีีพส่่งเสริิม
			 เพื่่�อการส่่งเสริิมและ 		
และพััฒนาการเกษตร(1)
			พััฒนาการเกษตร
-  และเลืือก   1   ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
91110 สารสนเทศและสื่่�อเพื่่�อการ
91464	พืืชสวนประดัับในการจััด
91466 การผลิิตสััตว์์เชิิงนัันทนาการ
			ส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร 		ภููมิิทััศน์์ 		
และเศรษฐกิิจ
91353 การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร 91465 การจััดการการท่่องเที่่�ยว
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ
			 เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน 		
เชิิงเกษตร 		
การเกษตรและการเป็็น
							ผู้้�ประกอบการ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

365

โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

7. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
1	ชุดวิชา
13	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(6 หน่วยกิต)
(78 หน่่วยกิิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (90164)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   10   ชุุดวิิชา
91109 หลัักการส่่งเสริิมและ
91369 นวััตกรรมการเกษตร
91421 ประสบการณ์์วิิชาชีีพส่่งเสริิมและ
			พััฒนาการเกษตร		
เพื่่�อการส่่งเสริิมและ 		พััฒนาการเกษตร(1)
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร 		พััฒนาการเกษตร
91470	ภููมิิปััญญา การจััดการและ
91351 หลัักการบริิหารการส่่งเสริิม
91419 การบริิหารจััดการทุุน		
การถ่่ายทอดความรู้้�ใน
การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
			 และพััฒนาการเกษตร 		
เพื่่�อการส่่งเสริิมและ		
91368 การส่่งเสริิมการจััดการการผลิิต 		พััฒนาการเกษตร
91471	ผู้้�นำำ� กลุ่่�ม องค์์กร และ
			 และผลผลิิตทางการเกษตร
91420 การวิิจััยการส่่งเสริิมและ 		
เครืือข่่ายทางการเกษตร
					พััฒนาการเกษตร

366 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (90164) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

-  และเลืือก   1   ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
90201 การจััดการฟาร์์ม
91353 การส่่งเสริิมและ
91466 การผลิิตสััตว์์เชิิงนัันทนาการ
90406 การจััดการดิิน น้ำำ�� และปุ๋๋�ย 		พััฒนาการเกษตร 		
และเศรษฐกิิจ
91110 สารสนเทศและสื่่�อ		
เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
			 เพื่่�อการส่่งเสริิมและ
91464	พืืชสวนประดัับในการจััด		ธุุรกิิจการเกษตรและ
			พััฒนาการเกษตร		ภููมิิทััศน์์ 		
การเป็็นผู้้�ประกอบการ
				
91465 การจััดการการท่่องเที่่�ยว
					
เชิิงเกษตร
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกการจััดการการผลิิตพืืช รหััส 90514
ชื่อปริญญา
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural
Management)

ชื่อย่อ
กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รหัส 90
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช
รหัส 90514

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 368-375
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 435
สมััครภาคปลาย 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 445-446
นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514)

สำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�	
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่มีี่� ประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สัังคม
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
เพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
	ทุุกสาขาวิิชา หรืือ
4. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืือ
5. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือ
เทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััย
	รัับรอง

368 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกการจััดการการผลิิตพืืช รหััส 90514

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุดวิชา
(6 หน่วยกิต)
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   1   ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
-  และเลืือก   4   ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาภาษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
			
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน   2   ชุุดวิิชา
90201 การจััดการฟาร์์ม
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514)

วิิชาเฉพาะด้้าน   13   ชุุดวิิชา
- บังคับ   10   ชุดวิชา
90307 การผลิิตพืืช
93335	วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อการผลิิตพืืช
93442 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
90406 การจััดการดิิน น้ำำ�� และปุ๋๋�ย
93337 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืช		
การจััดการการผลิิตพืืช(2)
93256 การฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ		
และการขยายพัันธุ์์�พืืช
93454 สารสนเทศเพื่่�อการผลิิตพืืช
(1)
			 การผลิิตพืืช
93353 นวััตกรรมและการจััดการ		
และเกษตรอััจฉริิยะ
93257 การจััดการสุุขภาพพืืช 		
ผลผลิิตพืืช
93455 การฝึึกปฏิิบััติิการจััดการ
							
การผลิิตพืืช(1)
-  และเลืือก   3   ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้� โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเดีียวกััน
กลุ่่�มวิิชาส่่งเสริิมการเกษตรและสหกรณ์์
91109 หลัักการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม
91427 การป่่าไม้้ชุุมชน
93457 การจััดการการผลิิต
93468 การจััดการการผลิิตผััก
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์ 		พืืชไร่่อุุตสาหกรรม		
เชิิงธุุรกิิจ
93456 การจััดการการผลิิตธััญพืืช
93458 การจััดการการผลิิตไม้้ดอก
93470 การจััดภููมิิทััศน์์เชิิงธุุรกิิจ
			 และพืืชอาหารสััตว์์เชิิงธุุรกิิจ 		
ไม้้ประดัับเชิิงธุุรกิิจ
93471 เกษตรกรรมยั่่�งยืืน
				
93467 การจััดการการผลิิตไม้้ผล
93472 การผลิิตพืืชในโรงเรืือนอััจฉริิยะ
					
เชิิงธุุรกิิจ		
และโรงงานผลิิตพืืช
กลุ่่�มวิิชาธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
94462	ธุุรกิิจการเกษตร
94465 การพััฒนาธุุรกิิจการเกษตร
			ธุุรกิิจการเกษตรและ 		
ระหว่่างประเทศ 		
และการประกอบการ
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ
94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
					
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด

370 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางการเกษตร 
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   6   ชุุดวิิชา
93335	วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อการผลิิตพืืช 93353 นวััตกรรมและการจััดการ
93454
93337 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืชและ		
ผลผลิิตพืืช		
			 การขยายพัันธุ์์�พืืช
93442 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ 93455
					
การผลิิตพืืช(2) 		
-  และเลืือก   4   ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้� โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเดีียวกััน
กลุ่่�มวิิชาส่่งเสริิมการเกษตรและสหกรณ์์
91109 หลัักการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร

ไทยศึึกษา
สารสนเทศเพื่่�อการผลิิตพืืช
และเกษตรอััจฉริิยะ
การฝึึกปฏิิบััติิการจััดการ
การผลิิตพืืช(1)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514)

กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม
91427 การป่่าไม้้ชุุมชน
93457 การจััดการการผลิิต
93468 การจััดการการผลิิตผััก
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์ 		พืืชไร่่อุุตสาหกรรม 		
เชิิงธุุรกิิจ
93456 การจััดการการผลิิตธััญพืืช
93458 การจััดการการผลิิตไม้้ดอก
93470 การจััดภููมิิทััศน์์เชิิงธุุรกิิจ
			 และพืืชอาหารสััตว์์เชิิงธุุรกิิจ		
ไม้้ประดัับเชิิงธุุรกิิจ
93471 เกษตรกรรมยั่่�งยืืน
				
93467 การจััดการการผลิิตไม้้ผล
93472 การผลิิตพืืชในโรงเรืือนอััจฉริิยะ
					
เชิิงธุุรกิิจ 		
และโรงงานผลิิตพืืช
กลุ่่�มวิิชาธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
94462	ธุุรกิิจการเกษตร
94465 การพััฒนาธุุรกิิจการเกษตร
			ธุุรกิิจการเกษตรและ		
ระหว่่างประเทศ 		
และการประกอบการ
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ
94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
					
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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3. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�มิใิ ช่่ประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิใิ ช่่ทางการเกษตร
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
90201 การจััดการฟาร์์ม
93257 การจััดการสุุขภาพพืืช
93442 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ
90307 การผลิิตพืืช
93335	วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อการผลิิตพืืช 		
การผลิิตพืืช(2)
90406 การจััดการดิิน น้ำำ�� และปุ๋๋�ย
93337 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืชและ
93454 สารสนเทศเพื่่�อการผลิิตพืืช
93256 การฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ 		
การขยายพัันธุ์์�พืืช		
และเกษตรอััจฉริิยะ
(1)
			 การผลิิตพืืช
93353 นวััตกรรมและการจััดการ
93455 การฝึึกปฏิิบััติิการจััดการ
					
ผลผลิิตพืืช 		
การผลิิตพืืช(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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4. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าทางการเกษตร
โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

สารสนเทศเพื่่�อการผลิิตพืืช
และเกษตรอััจฉริิยะ
การฝึึกปฏิิบััติิการจััดการ
การผลิิตพืืช(1)

การจััดการการผลิิตผััก
เชิิงธุุรกิิจ
การจััดภููมิิทััศน์์เชิิงธุุรกิิจ
เกษตรกรรมยั่่�งยืืน
การผลิิตพืืชในโรงเรืือนอััจฉริิยะ
และโรงงานผลิิตพืืช
การพััฒนาธุุรกิิจการเกษตร
และการประกอบการ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   6   ชุุดวิิชา
93335	วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อการผลิิตพืืช 93353 นวััตกรรมและการจััดการ
93454
93337 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืชและ 		
ผลผลิิตพืืช		
			 การขยายพัันธุ์์�พืืช
93442 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ 93455
					
การผลิิตพืืช(2) 		
-  และเลืือก  4  ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้� โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเดีียวกััน
กลุ่่�มวิิชาส่่งเสริิมการเกษตรและสหกรณ์์
91109 หลัักการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม
91427 การป่่าไม้้ชุุมชน
93457 การจััดการการผลิิต
93468
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์ 		พืืชไร่่อุุตสาหกรรม		
93456 การจััดการการผลิิตธััญพืืช
93458 การจััดการการผลิิตไม้้ดอก
93470
			 และพืืชอาหารสััตว์์เชิิงธุุรกิิจ 		
ไม้้ประดัับเชิิงธุุรกิิจ
93471
				
93467 การจััดการการผลิิตไม้้ผล
93472
					
เชิิงธุุรกิิจ 		
กลุ่่�มวิิชาธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
94462	ธุุรกิิจการเกษตร
94465
			ธุุรกิิจการเกษตรและ 		
ระหว่่างประเทศ 		
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ
94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
					
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   11   ชุุดวิิชา
90201 การจััดการฟาร์์ม
93257 การจััดการสุุขภาพพืืช
93442
90307 การผลิิตพืืช
93335	วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อการผลิิตพืืช 		
90406 การจััดการดิิน น้ำำ�� และปุ๋๋�ย
93337 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืชและ
93454
93256 การฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ 		
การขยายพัันธุ์์�พืืช		
(1)
			 การผลิิตพืืช
93353 นวััตกรรมและการจััดการ
93455
					
ผลผลิิตพืืช 		

ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ
การผลิิตพืืช(2)
สารสนเทศเพื่่�อการผลิิตพืืช
และเกษตรอััจฉริิยะ
การฝึึกปฏิิบััติิการจััดการ
การผลิิตพืืช(1)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514)

-  และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาส่่งเสริิมการเกษตรและสหกรณ์์
91109 หลัักการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม
91427 การป่่าไม้้ชุุมชน
93457 การจััดการการผลิิต
93468 การจััดการการผลิิตผััก
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์ 		พืืชไร่่อุุตสาหกรรม		
เชิิงธุุรกิิจ
93456 การจััดการการผลิิตธััญพืืช
93458 การจััดการการผลิิตไม้้ดอก
93470 การจััดภููมิิทััศน์์เชิิงธุุรกิิจ
			 และพืืชอาหารสััตว์์เชิิงธุุรกิิจ 		
ไม้้ประดัับเชิิงธุุรกิิจ
93471 เกษตรกรรมยั่่�งยืืน
				
93467 การจััดการการผลิิตไม้้ผล
93472 การผลิิตพืืชในโรงเรืือนอััจฉริิยะ
					
เชิิงธุุรกิิจ 		
และโรงงานผลิิตพืืช
กลุ่่�มวิิชาธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
94462	ธุุรกิิจการเกษตร
94465 การพััฒนาธุุรกิิจการเกษตร
			ธุุรกิิจการเกษตรและ 		
ระหว่่างประเทศ 		
และการประกอบการ
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ
94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
					
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

376 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกการจััดการการผลิิตสััตว์์ รหััส 90524
ชื่อปริญญา
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Managment)

ชื่อย่อ
กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รหัส 90

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์
รหัส 90524

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�	
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่มีี่� ประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สัังคม	
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
เพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
	ทุุกสาขาวิิชา หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า
	ทุุกสาขาวิิชา หรืือ
5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือ
เทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััย
	รัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 377-383
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 436
สมััครภาคปลาย 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 446-447

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

377

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรเกษตรศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกการจััดการการผลิิตสััตว์์ รหััส 90524

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง - 4 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   1   ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
-  และเลืือก   4   ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาภาษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
				
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103 	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีีย
กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
-  วิิชาแกน   2   ชุุดวิิชา
90201 การจััดการฟาร์์ม
90204 พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)
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-  วิิชาเฉพาะด้้าน  13  ชุุดวิิชา
- บัังคัับ  10  ชุุดวิิชา
90305 การผลิิตสััตว์์
93448 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
93462 การจััดการการผลิิตสุุกร
(2)
93345 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�และ		
การจััดการการผลิิตสััตว์์ 		
และสััตว์์ปีีก
			 การสืืบพัันธุ์์�สััตว์์
93460 การฝึึกปฏิิบััติิการจััดการ
93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง
(1)
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์ 		
การผลิิตสััตว์์
93469 การวิิจััยทางการจััดการ
93355	สุุขศาสตร์์และการป้้องกัันโรคสััตว์์ 93461 การจััดการผลผลิิตและ 		
การผลิิตสััตว์์
					
การตลาดสิินค้้าปศุุสััตว์์
- และเลืือก   3   ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้� โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเดีียวกััน
กลุ่่�มวิิชาส่่งเสริิมการเกษตรและสหกรณ์์
91109 หลัักการส่่งเสริิมและ
91470	ภููมิิปััญญา การจััดการและ
91471	ผู้้�นำำ� กลุ่่�ม องค์์กร และ
			พััฒนาการเกษตร 		
การถ่่ายทอดความรู้้�ในการ 		
เครืือข่่ายทางการเกษตร
91110 สารสนเทศและสื่่�อเพื่่�อการส่่งเสริิม 	ส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
			 และพััฒนาการเกษตร
กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม
91466 การผลิิตสััตว์์เชิิงนัันทนาการ
93456 การจััดการการผลิิตธััญพืืช
93465 การจััดการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
			 และเศรษฐกิิจ 		
และพืืชอาหารสััตว์์เชิิงธุุรกิิจ
93466 เทคโนโลยีีในการจััดการ
							
การผลิิตสััตว์์
กลุ่่�มวิิชาธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการ
94465 การพััฒนาธุุรกิิจการเกษตร
			ธุุรกิิจการเกษตรและ		
และการแปรรููปสิินค้้าเกษตร 		
และการประกอบการ
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ
94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
					
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี		
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ นัักศึึกษาควรลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 93462 การจััดการการผลิิตสุุกรและสััตว์์ปีีก
		และ ชุุดวิิชา 93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง มาก่่อน
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

379

โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางการเกษตร
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ นัักศึึกษาควรลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 93462 การจััดการการผลิิตสุุกรและสััตว์์ปีีก
		และ ชุุดวิิชา 93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง มาก่่อน
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
93345 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�และ
93460 การฝึึกปฏิิบััติิการจััดการ
93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง
(1)
			 การสืืบพัันธุ์์�สััตว์์ 		
การผลิิตสััตว์์
93466 เทคโนโลยีีในการจััดการ
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์ 93461 การจััดการผลผลิิตและ 		
การผลิิตสััตว์์
93355	สุุขศาสตร์์และการป้้องกัันโรคสััตว์์
การตลาดสิินค้้าปศุุสััตว์์
93469 การวิิจััยทางการจััดการ
93448 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ 93462 การจััดการการผลิิตสุุกร 		
การผลิิตสััตว์์
(2)
			 การผลิิตสััตว์์ 		
และสััตว์์ปีีก
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี		
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด

380 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

3. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�มิใิ ช่่ประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิใิ ช่่ทางการเกษตร
โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
15 ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
90305 การผลิิตสััตว์์
93460 การฝึึกปฏิิบััติิการจััดการ
93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง
(1)
93345 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�และ 		
การผลิิตสััตว์์
93466 เทคโนโลยีีในการจััดการ
			 การสืืบพัันธุ์์�สััตว์์
93461 การจััดการผลผลิิตและ 		
การผลิิตสััตว์์
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์ 		
การตลาดสิินค้้าปศุุสััตว์์
93469 การวิิจััยทางการจััดการ
93355	สุุขศาสตร์์และการป้้องกััน
93462 การจััดการการผลิิตสุุกร 		
การผลิิตสััตว์์
			 โรคสััตว์์		
และสััตว์์ปีีก
93448 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ 		
			 การผลิิตสััตว์์(2)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ นัักศึึกษาควรลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 93462 การจััดการการผลิิตสุุกรและสััตว์์ปีีก
		และ ชุุดวิิชา 93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง มาก่่อน
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี		
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

4. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าทางการเกษตร
โครงสร้้างหลัักสููตร
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12 ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
93345 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�และ
93460
			 การสืืบพัันธุ์์�สััตว์์ 		
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์ 93461
93355	สุุขศาสตร์์และการป้้องกัันโรคสััตว์์		
93448 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ 93462
			 การผลิิตสััตว์์(2)		

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
การฝึึกปฏิิบััติิการจััดการ
93463
(1)
การผลิิตสััตว์์
93466
การจััดการผลผลิิตและ 		
การตลาดสิินค้้าปศุุสััตว์์
93469
การจััดการการผลิิตสุุกร 		
และสััตว์์ปีีก

การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง
เทคโนโลยีีในการจััดการ
การผลิิตสััตว์์
การวิิจััยทางการจััดการ
การผลิิตสััตว์์

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ นัักศึึกษาควรลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 93462 การจััดการการผลิิตสุุกรและสััตว์์ปีีก
		และ ชุุดวิิชา 93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง มาก่่อน
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี		
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืืผอองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14 ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
90305 การผลิิตสััตว์์
93460
93345 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�และ 		
			 การสืืบพัันธุ์์�สััตว์์
93461
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์ 		
93355	สุุขศาสตร์์และการป้้องกััน
93462
		 โรคสััตว์์		
93448 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ
		 การผลิิตสััตว์์(2)

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)
การฝึึกปฏิิบััติิการจััดการ
93463
(1)
การผลิิตสััตว์์
93465
การจััดการผลผลิิตและ
93466
การตลาดสิินค้้าปศุุสััตว์์ 		
การจััดการการผลิิตสุุกร
93469
และสััตว์์ปีีก		

การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง
การจััดการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
เทคโนโลยีีในการจััดการ
การผลิิตสััตว์์
การวิิจััยทางการจััดการ
การผลิิตสััตว์์

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ นัักศึึกษาควรลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 93462 การจััดการการผลิิตสุุกรและสััตว์์ปีีก
		และ ชุุดวิิชา 93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง มาก่่อน
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี		
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

หลัักสููตรเกษตรศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม รหััส 90534
ชื่อปริญญา
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

ชื่อย่อ
กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รหัส 90

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
รหัส 90534

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่มีี่� ประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สัังคม
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
	มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
เพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
	ทุุกสาขาวิิชา หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาการป่่าไม้้ หรืืออนุุปริิญญา
ทางวนศาสตร์์หรืือเทีียบเท่่า หรืือ
5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า
ประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทาง
เกษตรศาสตร์์ เกษตรกรรม หรืือสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�มิิใช่่
ทางด้้านวนศาสตร์์ หรืือ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 386-397
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 437-438
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 447-449

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์
รหััส 90
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร
วิิชาเอกการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
และสิ่่�งแวดล้้อม
รหััส 90534
(ต่่อ)
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6.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า
ที่่�มิิใช่่ประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าใน
สาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่มิ� ิใช่่ทางการเกษตร หรืือ
7.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางวนศาสตร์์หรืือเทีียบเท่่า หรืือ
8.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางเกษตรศาสตร์์หรืือเทีียบเท่่าทางด้้าน
การเกษตรกรรม หรืือ
9.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีด้้านอื่่�น ๆ ที่่มิ� ิใช่่ทางด้้านการป่่าไม้้และ
การเกษตร
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 386-397
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 437-438
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 447-449

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรเกษตรศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม รหััส 90534

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง - 4 ปีี)

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   1   ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
-  และเลืือก   4   ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาภาษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
				
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103 	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
-  วิิชาแกน   2   ชุุดวิิชา
90201 การจััดการฟาร์์ม
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

-  วิิชาเฉพาะด้้าน  13  ชุุดวิิชา
- บัังคัับ  10  ชุุดวิิชา
91202 ระบบนิิเวศป่่าไม้้และการจััดการ(1) 91366 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
91463 ระบบสารสนเทศและการวิิจััย
(1)
91357	พื้้�นฐานความรู้้�สิ่่�งแวดล้้อม		
เชิิงเศรษฐกิิจ 		
เพื่่�อการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
91363 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
91427 การป่่าไม้้ชุุมชน 		
และสิ่่�งแวดล้้อม
91364 การจััดการลุ่่�มน้ำำ��	
91428 กฎหมายเกี่่�ยวกัับทรััพยากร
91467 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ
91365 การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม 		ป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม 		
ทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม(2)
- และเลืือก   3   ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้� โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเดีียวกััน
กลุ่่�มวิิชาส่่งเสริิมการเกษตรและสหกรณ์์
91109 หลัักการส่่งเสริิมและ
91465 การจััดการการท่่องเที่่�ยว
92117 สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
			พััฒนาการเกษตร		
เชิิงเกษตร
	กัับการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับ
92311 การจััดการสหกรณ์์และ
91353 การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
การสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน 		ธุุรกิิจชุุมชนเชิิงกลยุุทธ์์
			 เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน 			
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงาน
							
สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม
54127	พื้้�นฐานอาชีีวอนามััยและ
90406 การจััดการดิิน น้ำำ�� และปุ๋๋�ย
93461 การจััดการผลผลิิตและ
			 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
91324 หลัักการส่่งเสริิมการป่่าไม้้ 		
การตลาดสิินค้้าปศุุสััตว์์
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร		
เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
93462 การจััดการการผลิิตสุุกร
			 ทรััพยากรธรรมชาติิ
91326 วนศาสตร์์เกษตร		
และสััตว์์ปีีก
			 และสิ่่�งแวดล้้อม
93337 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืช
93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง
90305 การผลิิตสััตว์์ 		
และการขยายพัันธุ์์�พืืช
93467 การจััดการการผลิิตไม้้ผลเชิิงธุุรกิิจ
90307 การผลิิตพืืช
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์ 93471 เกษตรกรรมยั่่�งยืืน
กลุ่่�มวิิชาธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
94431 การจััดการการตลาด
94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
			ธุุรกิิจการเกษตรและ		สิินค้้าเกษตร 		
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ
94463 การบััญชีีและการเงิินในธุุรกิิจ 94466 การเริ่่�มต้้นธุุรกิิจ การตััดสิินใจ
					
การเกษตร		
และการจััดการความเสี่่�ยงใน
							ธุุรกิิจการเกษตร(1)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาการป่่าไม้้ หรืืออนุุปริิญญาทางวนศาสตร์์หรืือเทีียบเท่่า

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   8   ชุุดวิิชา
91202 ระบบนิิเวศป่่าไม้้และ
91366 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
91463
(1)
(1)
			 การจััดการ 		
เชิิงเศรษฐกิิจ 		
91364 การจััดการลุ่่�มน้ำำ��	
91427 การป่่าไม้้ชุุมชน 		
91365 การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
91428 กฎหมายเกี่่�ยวกัับทรััพยากร
91467
					ป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม 		

ไทยศึึกษา
ระบบสารสนเทศและการวิิจััย
เพื่่�อการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
และสิ่่�งแวดล้้อม
ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ
ทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม(2)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

- และเลืือก  2  ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้� โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเดีียวกััน
กลุ่่�มวิิชาส่่งเสริิมการเกษตรและสหกรณ์์
91109 หลัักการส่่งเสริิมและ
91465 การจััดการการท่่องเที่่�ยว
92311 การจััดการสหกรณ์์และ
			พััฒนาการเกษตร		
เชิิงเกษตร 		ธุุรกิิจชุุมชนเชิิงกลยุุทธ์์
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับ
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงาน
91353 การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
การสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน 		
สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
			 เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
92117 สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชนกัับ
					
การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม
54127	พื้้�นฐานอาชีีวอนามััยและ
91324 หลัักการส่่งเสริิมการป่่าไม้้
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์
			 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม		
เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
93461 การจััดการผลผลิิตและ
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร
91326 วนศาสตร์์เกษตร 		
การตลาดสิินค้้าปศุุสััตว์์
			 ทรััพยากรธรรมชาติิ
91357	พื้้�นฐานความรู้้�สิ่่�งแวดล้้อม
93462 การจััดการการผลิิตสุุกร
			 และสิ่่�งแวดล้้อม
91363 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้ 		
และสััตว์์ปีีก
90305 การผลิิตสััตว์์
93337 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืช
93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง
90307 การผลิิตพืืช		
และการขยายพัันธุ์์�พืืช
93467 การจััดการการผลิิตไม้้ผลเชิิงธุุรกิิจ
90406 การจััดการดิิน น้ำำ�� และปุ๋๋�ย 			
93471 เกษตรกรรมยั่่�งยืืน
กลุ่่�มวิิชาธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
94431 การจััดการการตลาด
94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
			ธุุรกิิจการเกษตรและ		สิินค้้าเกษตร 		
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ
94463 การบััญชีีและการเงิินในธุุรกิิจ 94466 การเริ่่�มต้้นธุุรกิิจ การตััดสิินใจ
					
การเกษตร		
และการจััดการความเสี่่�ยงใน
							ธุุรกิิจการเกษตร(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
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โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

3. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืืออนุุปริิญญา
หรืือเทีียบเท่่าทางเกษตรศาสตร์์ เกษตรกรรม หรืือสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�มิิใช่่ทางด้้านวนศาสตร์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   9   ชุุดวิิชา
91202 ระบบนิิเวศป่่าไม้้และการจััดการ(1) 91366 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
91463 ระบบสารสนเทศและการวิิจััย
(1)
เพื่่�อการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
91363 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้		
เชิิงเศรษฐกิิจ 		
91364 การจััดการลุ่่�มน้ำำ��
91427 การป่่าไม้้ชุุมชน		
และสิ่่�งแวดล้้อม
91365 การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
91428 กฎหมายเกี่่�ยวกัับทรััพยากร
91467 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ
					ป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม 		
ทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม(2)
-  และเลืือก   1  ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาส่่งเสริิมการเกษตรและสหกรณ์์
91109 หลัักการส่่งเสริิมและ
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับ
92311 การจััดการสหกรณ์์และ
			พััฒนาการเกษตร		
การสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน 		ธุุรกิิจชุุมชนเชิิงกลยุุทธ์์
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร
92117 สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชนกัับ
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงาน
91353 การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร		
การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม 		
สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
			 เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม
54127	พื้้�นฐานอาชีีวอนามััยและ
91324 หลัักการส่่งเสริิมการป่่าไม้้
93461 การจััดการผลผลิิตและ
			 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม 		
เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม 		
การตลาดสิินค้้าปศุุสััตว์์
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร
91326 วนศาสตร์์เกษตร
93462 การจััดการการผลิิตสุุกร
			 ทรััพยากรธรรมชาติิ
91357	พื้้�นฐานความรู้้�สิ่่�งแวดล้้อม 		
และสััตว์์ปีีก
			 และสิ่่�งแวดล้้อม
93337 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืช
93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง
90305 การผลิิตสััตว์์ 		
และการขยายพัันธุ์์�พืืช
93467 การจััดการการผลิิตไม้้ผลเชิิงธุุรกิิจ
90307 การผลิิตพืืช
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์ 93471 เกษตรกรรมยั่่�งยืืน
90406 การจััดการดิิน น้ำำ�� และปุ๋๋�ย
กลุ่่�มวิิชาธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
94431 การจััดการการตลาด
94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
			ธุุรกิิจการเกษตรและ		สิินค้้าเกษตร 		
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ
94463 การบััญชีีและการเงิินในธุุรกิิจ 94466 การเริ่่�มต้้นธุุรกิิจ การตััดสิินใจ
					
การเกษตร
และการจััดการความเสี่่�ยงในธุุรกิิจ
							
การเกษตร(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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4. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าที่่�มิใิ ช่่ประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืืออนุุปริิญญา
หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
90201 การจััดการฟาร์์ม
91365 การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
91463 ระบบสารสนเทศและการวิิจััย
(1)
91202 ระบบนิิเวศป่่าไม้้และการจััดการ 91366 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้ 		
เพื่่�อการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
(1)
91357	พื้้�นฐานความรู้้�สิ่่�งแวดล้้อม 		
เชิิงเศรษฐกิิจ 		
และสิ่่�งแวดล้้อม
91363 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
91427 การป่่าไม้้ชุุมชน
91467 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ
91364 การจััดการลุ่่�มน้ำำ��
91428 กฎหมายเกี่่�ยวกัับทรััพยากร 		
ทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม(2)
					ป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางวนศาสตร์์หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   6   ชุุดวิิชา
91202 ระบบนิิเวศป่่าไม้้และการจััดการ(1) 91428 กฎหมายเกี่่�ยวกัับทรััพยากร
91467 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ
91366 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้ 		ป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม 		
ทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม(2)
			 เชิิงเศรษฐกิิจ(1)
91463 ระบบสารสนเทศและการวิิจััย
91427 การป่่าไม้้ชุุมชน		
เพื่่�อการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
					
และสิ่่�งแวดล้้อม
-  และเลืือก  4  ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้� โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเดีียวกััน
กลุ่่�มวิิชาส่่งเสริิมการเกษตรและสหกรณ์์
91109 หลัักการส่่งเสริิมและ
91465 การจััดการการท่่องเที่่�ยว
92117 สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
			พััฒนาการเกษตร		
เชิิงเกษตร
	กัับการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับ
92311 การจััดการสหกรณ์์และ
91353 การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
การสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน 		ธุุรกิิจชุุมชนเชิิงกลยุุทธ์์
			 เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน 			
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงาน
							
สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)
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กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม
54127	พื้้�นฐานอาชีีวอนามััยและ
90406 การจััดการดิิน น้ำำ�� และปุ๋๋�ย
93461 การจััดการผลผลิิตและ
			 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
91324 หลัักการส่่งเสริิมการป่่าไม้้ 		
การตลาดสิินค้้าปศุุสััตว์์
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร 		
เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
93462 การจััดการการผลิิตสุุกรและ
			 ทรััพยากรธรรมชาติิ
91326 วนศาสตร์์เกษตร 		สััตว์์ปีีก
			 และสิ่่�งแวดล้้อม
91357	พื้้�นฐานความรู้้�สิ่่�งแวดล้้อม
93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง
90305 การผลิิตสััตว์์
93337 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืชและ
93467 การจััดการการผลิิตไม้้ผลเชิิงธุุรกิิจ
90307 การผลิิตพืืช 		
การขยายพัันธุ์์�พืืช
93471 เกษตรกรรมยั่่�งยืืน
				
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์
กลุ่่�มวิิชาธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
94431 การจััดการการตลาด
94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
			ธุุรกิิจการเกษตรและ		สิินค้้าเกษตร 		
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ
94463 การบััญชีีและการเงิินในธุุรกิิจ 94466 การเริ่่�มต้้นธุุรกิิจ การตััดสิินใจ
					
การเกษตร 		
และการจััดการความเสี่่�ยงใน
							ธุุรกิิจการเกษตร(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิ ท ยาลัั ย หรืื อ ที่่�เว็็ บ ไซต์์ ข องมหาวิิ ท ยาลัั ย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัั ก สูู ต รที่่�เปิิ ด สอน→ หลัั ก สูู ต รปริิ ญ ญาตรีี →
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
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6. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางเกษตรศาสตร์์หรืือเทีียบเท่่าทางด้้านการเกษตรกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   9   ชุุดวิิชา
91202 ระบบนิิเวศป่่าไม้้และการจััดการ(1) 91366 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
91463 ระบบสารสนเทศและการวิิจััย
(1)		
91363 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้		
เชิิงเศรษฐกิิจ
เพื่่�อการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
91364 การจััดการลุ่่�มน้ำำ��
91427 การป่่าไม้้ชุุมชน 		
และสิ่่�งแวดล้้อม
91365 การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
91428 กฎหมายเกี่่�ยวกัับทรััพยากร
91467 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ
					ป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม 		
ทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม(2)
-  และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาส่่งเสริิมการเกษตรและสหกรณ์์
91109 หลัักการส่่งเสริิมและ
91465 การจััดการการท่่องเที่่�ยว
92117 สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
			พััฒนาการเกษตร		
เชิิงเกษตร 		
กัับการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับ
92311 การจััดการสหกรณ์์และ
91353 การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
การสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน 		ธุุรกิิจชุุมชนเชิิงกลยุุทธ์์
			 เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน 			
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงาน
							
สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม
54127	พื้้�นฐานอาชีีวอนามััยและ
91324 หลัักการส่่งเสริิมการป่่าไม้้
93461 การจััดการผลผลิิตและ
			 อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม		
เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม 		
การตลาดสิินค้้าปศุุสััตว์์
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร
91326 วนศาสตร์์เกษตร
93462 การจััดการการผลิิตสุุกร
			 ทรััพยากรธรรมชาติิ
91357	พื้้�นฐานความรู้้�สิ่่�งแวดล้้อม		
และสััตว์์ปีีก
			 และสิ่่�งแวดล้้อม
93337 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืช
93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง
90305 การผลิิตสััตว์์ 		
และการขยายพัันธุ์์�พืืช
93467 การจััดการการผลิิตไม้้ผลเชิิงธุุรกิิจ
90307 การผลิิตพืืช
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์ 93471 เกษตรกรรมยั่่�งยืืน
90406 การจััดการดิิน น้ำำ�� และปุ๋๋�ย
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กลุ่่�มวิิชาธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
94431 การจััดการการตลาด
94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
			ธุุรกิิจการเกษตรและ		สิินค้้าเกษตร 		
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ
94463 การบััญชีีและการเงิินในธุุรกิิจ 94466 การเริ่่�มต้้นธุุรกิิจ การตััดสิินใจ
					
การเกษตร 		
และการจััดการความเสี่่�ยงใน
							ธุุรกิิจการเกษตร(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

7. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีด้้านอื่่�น ๆ ที่่�มิิใช่่ทางด้้านการป่่าไม้้และการเกษตร
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10151 ไทยศึึกษา

1	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)
90201 การจััดการฟาร์์ม
91363 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
91428 กฎหมายเกี่่�ยวกัับทรััพยากรป่่าไม้้
90204	พื้้�นฐานการเกษตร
91364 การจััดการลุ่่�มน้ำำ�� 		
และสิ่่�งแวดล้้อม
			 ทรััพยากรธรรมชาติิ
91365 การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
91463 ระบบสารสนเทศและการวิิจััย
			 และสิ่่�งแวดล้้อม
91366 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้		
เพื่่�อการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
(1)
(1)
91202 ระบบนิิเวศป่่าไม้้และการจััดการ
เชิิงเศรษฐกิิจ 		
และสิ่่�งแวดล้้อม
91357	พื้้�นฐานความรู้้�สิ่่�งแวดล้้อม
91427 การป่่าไม้้ชุุมชน
91467 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ
							
ทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม(2)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััต หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

หมายเหตุุ 1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

398 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ รหััส 90554
ชื่อปริญญา
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

ชื่อย่อ
กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รหัส 90

วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ (90554) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและ
การประกอบการ
รหััส 90554

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่มีี่� ประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สัังคม
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
	มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
เพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่าตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
	ทุุกสาขาวิิชา หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
อนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางการเกษตร หรืือ
5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
อนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางบริิหารธุุรกิิจ หรืือ
6.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
อนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร บริิหารธุุรกิิจ หรืือ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 400-409
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 439-440
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 450-451
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สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์
รหััส 90
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร
วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและ
การประกอบการ
รหััส 90554
(ต่่อ)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
7.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าทางการเกษตร หรืือ
8.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าทางบริิหารธุุรกิิจ หรืือ
9.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่มิ� ิใช่่
ทางการเกษตร บริิหารธุุรกิิจ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 400-409
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 439-440
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 450-451

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรเกษตรศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ รหััส 90554

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ (90554) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   1   ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
-  และเลืือก   4   ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาภาษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
				
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103 	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน   2   ชุุดวิิชา
90201 การจััดการฟาร์์ม
90204 	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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401

หมายเหตุุ 1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

วิิชาเฉพาะด้้าน   13   ชุุดวิิชา
-  บัังคัับ   10  ชุุดวิิชา
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
94433 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
			ธุุรกิิจการเกษตรและ 		ธุุรกิิจการเกษตรและ		
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
(2)
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ 		
การประกอบการ
94465 การพััฒนาธุุรกิิจการเกษตร
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการ
94462	ธุุรกิิจการเกษตร		
และการประกอบการ
			 และการแปรรููปสิินค้้าเกษตร 		
ระหว่่างประเทศ
94466 การเริ่่�มต้้นธุุรกิิจ การตััดสิินใจ
94431 การจััดการการตลาดสิินค้้าเกษตร 94463 การบััญชีีและการเงิิน
และการจััดการความเสี่่�ยงในธุุรกิิจ
94432 สารสนเทศและการวิิจััย 		
ในธุุรกิิจการเกษตร		
การเกษตร(1)
			 ทางธุุรกิิจการเกษตร
-  และเลืือก  3  ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้� โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเดีียวกััน
กลุ่่�มวิิชาส่่งเสริิมการเกษตรและสหกรณ์์
91109 หลัักการส่่งเสริิมและ
91465 การจััดการการท่่องเที่่�ยว
92117 สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
			พััฒนาการเกษตร 		
เชิิงเกษตร
	กัับการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับ
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงาน
					
การสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน 		
สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม
90307 การผลิิตพืืช
93456 การจััดการการผลิิตธััญพืืช
93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง
91326 วนศาสตร์์เกษตร 		
และพืืชอาหารสััตว์์เชิิงธุุรกิิจ
93465 การจััดการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
91357	พื้้�นฐานความรู้้�สิ่่�งแวดล้้อม
93457 การจััดการการผลิิต
93466 เทคโนโลยีีในการจััดการ
91363 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้ 		พืืชไร่่อุุตสาหกรรม 		
การผลิิตสััตว์์
91366 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
93458 การจััดการการผลิิตไม้้ดอก
93467 การจััดการการผลิิตไม้้ผล
(1)
			 เชิิงเศรษฐกิิจ 		
ไม้้ประดัับเชิิงธุุรกิิจ		
เชิิงธุุรกิิจ
91427 การป่่าไม้้ชุุมชน
93461 การจััดการผลผลิิตและ
93468 การจััดการการผลิิตผัักเชิิงธุุรกิิจ
93256 การฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ 		
การตลาดสิินค้้าปศุุสััตว์์
93471 เกษตรกรรมยั่่�งยืืน
(1)
			 การผลิิตพืืช
93462 การจััดการการผลิิตสุุกร
93353 นวััตกรรมและการจััดการ 		
และสััตว์์ปีีก
			 ผลผลิิตพืืช
กลุ่่�มวิิชาธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม
32452 กลยุุทธ์์การจััดการ
32493 การจััดการนวััตกรรมและ
			 และการค้้าปลีีก		
ทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ 		
การจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืน
					
แห่่งการเรีียนรู้้�
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น

402 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางการเกษตร

วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ (90554) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10121 อารยธรรมมนุุษย์์

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
- วิิชาเฉพาะด้้าน
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ
94433 ประสบการณ์์วิิชาชีีพธุุรกิิจ
94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
(2)
			 การเกษตรและการเป็็นผู้้�ประกอบการ การเกษตรและการประกอบการ
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและ 94462	ธุุรกิิจการเกษตรระหว่่างประเทศ 94465 การพััฒนาธุุรกิิจการเกษตรและ
			 การแปรรููปสิินค้้าเกษตร
94463 การบััญชีีและการเงิินในธุุรกิิจ 		
การประกอบการ
94431 การจััดการการตลาดสิินค้้าเกษตร		
การเกษตร
94466 การเริ่่�มต้้นธุุรกิิจ การตััดสิินใจ
94432 สารสนเทศและการวิิจััยทางธุุรกิิจ				
และการจััดการความเสี่่�ยงใน
			 การเกษตร 				ธุุรกิิจการเกษตร(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

3. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางบริิหารธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

404 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ (90554) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
-  วิิชาแกน   2   ชุุดวิิชา
90201 การจััดการฟาร์์ม
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
- วิิชาเฉพาะด้้าน   8   ชุุดวิิชา
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ
94432 สารสนเทศและการวิิจััยทางธุุรกิิจ 94465 การพััฒนาธุุรกิิจการเกษตรและ
			 การเกษตรและการเป็็นผู้้�ประกอบการ การเกษตร 		
การประกอบการ
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและ 94433 ประสบการณ์์วิิชาชีีพธุุรกิิจ
94466 การเริ่่�มต้้นธุุรกิิจ การตััดสิินใจ
(2)
			 การแปรรููปสิินค้้าเกษตร 		
การเกษตรและการประกอบการ 		
และการจััดการความเสี่่�ยงใน
94431 การจััดการการตลาดสิินค้้าเกษตร 94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ 		ธุุรกิิจการเกษตร(1)
					
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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4. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิใิ ช่่ทางการเกษตร บริิหารธุุรกิจิ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
1) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
2) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ทางบริิหารธุุรกิิจ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)
-  วิิชาแกน   2   ชุุดวิิชา
90201 การจััดการฟาร์์ม
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
- วิิชาเฉพาะด้้าน   10   ชุุดวิิชา
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ
94433 ประสบการณ์์วิิชาชีีพธุุรกิิจ
94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
(2)
			 การเกษตรและการเป็็นผู้้�ประกอบการ การเกษตรและการประกอบการ
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและ 94462	ธุุรกิิจการเกษตรระหว่่างประเทศ 94465 การพััฒนาธุุรกิิจการเกษตรและ
			 การแปรรููปสิินค้้าเกษตร
94463 การบััญชีีและการเงิินในธุุรกิิจ 		
การประกอบการ
94431 การจััดการการตลาดสิินค้้าเกษตร 		
การเกษตร
94466 การเริ่่�มต้้นธุุรกิิจ การตััดสิินใจ
94432 สารสนเทศและการวิิจััยทางธุุรกิิจ 				
และการจััดการความเสี่่�ยง
			 การเกษตร				
ในธุุรกิิจการเกษตร(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
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โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าทางการเกษตร
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา 72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ (90554) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
- วิิชาเฉพาะด้้าน  
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
94433 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
94464
			ธุุรกิิจการเกษตรและ 		ธุุรกิิจการเกษตรและ 		
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ 		
การประกอบการ(2)
94465
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการ
94462	ธุุรกิิจการเกษตร		
			 และการแปรรููปสิินค้้าเกษตร 		
ระหว่่างประเทศ
94466
94431 การจััดการการตลาดสิินค้้าเกษตร 94463 การบััญชีีและการเงิิน		
94432 สารสนเทศและการวิิจััย 		
ในธุุรกิิจการเกษตร 		
			 ทางธุุรกิิจการเกษตร

การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
การพััฒนาธุุรกิิจการเกษตร
และการประกอบการ
การเริ่่�มต้้นธุุรกิิจ การตััดสิินใจ
และการจััดการความเสี่่�ยงในธุุรกิิจ
การเกษตร(1)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

6. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าทางบริิหารธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
-  วิิชาแกน   2   ชุุดวิิชา
90201 การจััดการฟาร์์ม

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

408 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ (90554) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

- วิิชาเฉพาะด้้าน  8  ชุุดวิิชา
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ
94432 สารสนเทศและการวิิจััยทางธุุรกิิจ 94465 การพััฒนาธุุรกิิจการเกษตรและ
			 การเกษตรและการเป็็นผู้้�ประกอบการ การเกษตร 		
การประกอบการ
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและ 94433 ประสบการณ์์วิิชาชีีพธุุรกิิจ
94466 การเริ่่�มต้้นธุุรกิิจ การตััดสิินใจ
(2)
			 การแปรรููปสิินค้้าเกษตร 		
การเกษตรและการประกอบการ 		
และการจััดการความเสี่่�ยงใน
94431 การจััดการการตลาดสิินค้้าเกษตร 94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ 		ธุุรกิิจการเกษตร(1)
					
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

7. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร บริิหารธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10151 ไทยศึึกษา

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)
-  วิิชาแกน   2   ชุุดวิิชา
90201 การจััดการฟาร์์ม
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
- วิิชาเฉพาะด้้าน  10  ชุุดวิิชา
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ
94433 ประสบการณ์์วิิชาชีีพธุุรกิิจ
94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
(2)
			 การเกษตรและการเป็็นผู้้�ประกอบการ การเกษตรและการประกอบการ 		
โซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและ 94462	ธุุรกิิจการเกษตรระหว่่างประเทศ 94465 การพััฒนาธุุรกิิจการเกษตรและ
			 การแปรรููปสิินค้้าเกษตร
94463 การบััญชีีและการเงิินในธุุรกิิจ 		
การประกอบการ
94431 การจััดการการตลาดสิินค้้าเกษตร 		
การเกษตร
94466 การเริ่่�มต้้นธุุรกิิจ การตััดสิินใจ
94432 สารสนเทศและการวิิจััยทางธุุรกิิจ				
และการจััดการความเสี่่�ยงใน
			 การเกษตร				ธุุรกิิจการเกษตร(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน รหััส 90914 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่อปริญญา
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน)
Bachelor of Business Administration

(Co-operatives and Community Business)

ชื่อย่อ
บธ.บ. (สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน)
B.B.A. (Co-operatives and Community
Business)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รหัส 90

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน (90914) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
รหััส 90914

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้องส�ำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�	
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่มีี่� ประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สัังคม	
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
	มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ
2. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
3. ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ		
อนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาพาณิิชยกรรม การเงิิน
การบััญชีี เศรษฐศาสตร์์ บริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
บริิหารธุุรกิิจ หรืือ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 412-418
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 440-441
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 451-452
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สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์
รหััส 90
แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
รหััส 90914
(ต่่อ)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
อนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่มิ� ิใช่่สาขาวิิชาพาณิิชยกรรม การเงิิน
การบััญชีี เศรษฐศาสตร์์ บริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
	กัับบริิหารธุุรกิิจ หรืือ
6.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาพาณิิชยกรรม
การเงิิน การบััญชีี เศรษฐศาสตร์์ บริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	กัับบริิหารธุุรกิิจ จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
หรืือ
7. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่สาขาวิิชา
พาณิิชยกรรม การเงิิน การบััญชีี เศรษฐศาสตร์์ บริิหารธุุรกิิจ หรืือ
สาขาวิิชาที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับบริิหารธุุรกิิจ จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภา มหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 412-418
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 440-441
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 451-452

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน (90914)

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน รหััส 90914 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า  หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า  หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา
14	ชุุดวิิชา
3	ชุุดวิิชา
22	ชุุดวิิชา

(30 หน่่วยกิิต)
(84 หน่่วยกิิต)
(18 หน่่วยกิิต)
(132 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน (90914) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
-  บัังคัับ   1   ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
-  และเลืือก   4   ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาภาษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
				
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
- วิิชาแกน   6   ชุุดวิิชา
30208 การบััญชีีการเงิินและ
30210 การจััดการการผลิิตและ
32206 สถิิติิธุุรกิิจและการวิิเคราะห์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		ดำำ�เนิินงานและหลัักการตลาด		
เชิิงปริิมาณ
30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ 30211 องค์์การและการจััดการ และ
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
					
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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- วิิชาเฉพาะด้้าน   8   ชุุดวิิชา
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการสหกรณ์์ 92223 การจััดการการเงิินและ
92411 สารสนเทศและวิิธีีการวิิจััย
			 และธุุรกิิจชุุมชน 		
การภาษีีอากรสำำ�หรัับสหกรณ์์		
ทางสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
92117 สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชนกัับ		
และธุุรกิิจชุุมชน
92425 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
			 การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม 92311 การจััดการสหกรณ์์และ		
บริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และ
92220 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ		ธุุรกิิจชุุมชนเชิิงกลยุุทธ์์		ธุุรกิิจชุุมชน(1)
			 สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงาน		
					
สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาพาณิิชยกรรม
การเงิิน การบััญชีี เศรษฐศาสตร์์ บริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิหารธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน (90914)

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน (90914) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
- วิิชาแกน   3   ชุุดวิิชา
30211 องค์์การและการจััดการ และ
30209 การเงิินธุุรกิิจและกฎหมายธุุรกิิจ 30210 การจััดการการผลิิตและ
					ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด		
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
- วิิชาเฉพาะด้้าน   7   ชุุดวิิชา
92411 สารสนเทศและวิิธีีการวิิจััย
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการสหกรณ์์ 92223 การจััดการการเงิินและ
			 และธุุรกิิจชุุมชน 		
การภาษีีอากรสำำ�หรัับสหกรณ์์		
ทางสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
92117 สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชนกัับ		
และธุุรกิิจชุุมชน
92425 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
			 การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม 92311 การจััดการสหกรณ์์และ		
บริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และ
					ธุุรกิิจชุุมชนเชิิงกลยุุทธ์์		ธุุรกิิจชุุมชน(1)
				
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงาน		
					
สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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3. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่สาขาวิิชาพาณิิชยกรรม
การเงิิน การบััญชีี เศรษฐศาสตร์์ บริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับบริิหารธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน (90914)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
- วิิชาแกน   4   ชุุดวิิชา
30208 การบััญชีีการเงิินและ
30210 การจััดการการผลิิตและ
30211 องค์์การและการจััดการ และ
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด		
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
						
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
- วิิชาเฉพาะด้้าน   7   ชุุดวิิชา
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการสหกรณ์์ 92223 การจััดการการเงิินและ
92411 สารสนเทศและวิิธีีการวิิจััย
			 และธุุรกิิจชุุมชน 		
การภาษีีอากรสำำ�หรัับสหกรณ์์		
ทางสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
92117 สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชนกัับ		
และธุุรกิิจชุุมชน
92425 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
			 การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม 92311 การจััดการสหกรณ์์และ		
บริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และ
					ธุุรกิิจชุุมชนเชิิงกลยุุทธ์์		ธุุรกิิจชุุมชน(1)
				
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงาน		
					
สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
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โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

4. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาพาณิิชยกรรม การเงิิน การบััญชีี เศรษฐศาสตร์์ บริิหารธุุรกิิจ
หรืือสาขาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิหารธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน (90914) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
-  วิิชาแกน   2   ชุุดวิิชา
30210 การจััดการการผลิิตและ
30211 องค์์การและการจััดการ และ
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์		
			ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด		
- วิิชาเฉพาะด้้าน   8   ชุุดวิิชา
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการสหกรณ์์ 92223 การจััดการการเงิินและ
92411 สารสนเทศและวิิธีีการวิิจััย
			 และธุุรกิิจชุุมชน 		
การภาษีีอากรสำำ�หรัับสหกรณ์์		
ทางสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
92117 สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชนกัับ		
และธุุรกิิจชุุมชน
92425 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
			 การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม 92311 การจััดการสหกรณ์์และ		
บริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และ
92220 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ		ธุุรกิิจชุุมชนเชิิงกลยุุทธ์์		ธุุรกิิจชุุมชน(1)
			 สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงาน		
					
สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิชิ าพาณิิชยกรรม การเงิิน การบััญชีี เศรษฐศาสตร์์ บริิหารธุุรกิจิ
หรืือสาขาวิิชาที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับบริิหารธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
-  วิิชาแกน   3   ชุุดวิิชา
30208 การบััญชีีการเงิินและ
30210 การจััดการการผลิิตและ
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		ดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด						

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน (90914)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

418 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน (90914) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

- วิิชาเฉพาะด้้าน   8   ชุุดวิิชา
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการสหกรณ์์ 92223 การจััดการการเงิินและ
92411 สารสนเทศและวิิธีีการวิิจััย
			 และธุุรกิิจชุุมชน 		
การภาษีีอากรสำำ�หรัับสหกรณ์์		
ทางสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
92117 สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชนกัับ		
และธุุรกิิจชุุมชน
92425 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
			 การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม 92311 การจััดการสหกรณ์์และ		
บริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และ
92220 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ		ธุุรกิิจชุุมชนเชิิงกลยุุทธ์์		ธุุรกิิจชุุมชน(1)
			 สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงาน		
					
สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

419

คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90001
ชื่อประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
Certificate in Agricultural Extension
and Development

ชื่อย่อ
ป. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
Cert. in Agricultural Extension and
Development

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รหัส 90
ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
รหัส 90001

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 420
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 441
สมััครภาคปลาย 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 452

สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ (90) ประกาศนีียบััตรส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร (90001)

ต้องส�ำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส�ำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
ที่สมัคร หรือ
2. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
4. ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
5. ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

420 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90001
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
- บัังคัับ   3   ชุุดวิิชา
91109 หลักการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

ประกาศนีียบััตรส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร (90001) สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ (90)

91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ
91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา		
จิตวิทยาในการส่งเสริมและ
และนวัตกรรมเกษตร
พัฒนาการเกษตร
- และเลืือก   2   ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
91110 สารสนเทศและสื่่�อเพื่่�อการ
91351 หลัักการบริิหารการส่่งเสริิม
91419 การบริิหารจััดการทุุนเพื่่�อการ
			ส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
และพััฒนาการเกษตร
	ส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
		
การเกษตร
91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

421

คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ รหัส 90002
ชื่อประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืช
และพืชอาหารสัตว์
Certificate in Cereal and Forage Crop
Production Management

ชื่อย่อ
ป. การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
Cert. in Cereal and Forage Crop
Production Management

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รหัส 90
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืช
และพืชอาหารสัตว์
รหัส 90002

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 422

ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตธััญพืืชและ
พืืชอาหารสััตว์์ (90002)

สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 442
สมััครภาคปลาย 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 453

สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ (90)

ต้องส�ำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส�ำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
ที่สมัคร หรือ
2. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
4. ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
5. ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

422 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ รหัส 90002
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

5	ชุดวิชา
5 	ชุดวิชา

(30 หน่วยกิต)
(30 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตธััญพืืชและ
สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ (90)
พืืชอาหารสััตว์์ (90002)

หมวดวิิชาเฉพาะ
- วิิชาแกน   4   ชุุดวิิชา
90307 การผลิิตพืืช
93257 การจััดการสุุขภาพพืืช
- วิิชาเฉพาะด้้าน   1   ชุุดวิิชา
93456 การจััดการการผลิิตธััญพืืช
และพืืชอาหารสััตว์์เชิิงธุุรกิิจ

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
93352 หลัักการจััดการการผลิิตพืืช

94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและ
การแปรรููปสิินค้้าเกษตร

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

423

คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม รหัส 90003
ชื่อประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรม
Certificate in Industrial Crop
Production Management

ชื่อย่อ
ป. การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
Cert. in Industrial Crop Production
Management

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รหัส 90
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรม
รหัส 90003

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 424

ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตพืืชไร่่
อุุตสาหกรรม (90003)

สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 442
สมััครภาคปลาย 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 453

สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ (90)

ต้องส�ำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส�ำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
ที่สมัคร หรือ
2. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
4. ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
5. ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

424 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม รหัส 90003
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตพืืชไร่่
สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ (90)
อุุตสาหกรรม (90003)

หมวดวิิชาเฉพาะ
- วิิชาแกน   4   ชุุดวิิชา
90307 การผลิิตพืืช
93257 การจััดการสุุขภาพพืืช
- วิิชาเฉพาะด้้าน   1   ชุุดวิิชา
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรม

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
93352 หลัักการจััดการการผลิิตพืืช

94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและ
การแปรรููปสิินค้้าเกษตร

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

425

คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ รหัส 90004
ชื่อประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอก
ไม้ประดับเชิงธุรกิจ
Certificate in Flowering and Ornamental
Plant Production Management

ชื่อย่อ
ป. การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
Cert. in Flowering and Ornamental
Plant Production Management

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รหัส 90
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอก
ไม้ประดับเชิงธุรกิจ
รหัส 90004

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 426

ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตไม้้ดอก
ไม้้ประดัับเชิิงธุุรกิิจ (90004)

สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 442
สมััครภาคปลาย 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 453

สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ (90)

ต้องส�ำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส�ำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
ที่สมัคร หรือ
2. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
4. ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
5. ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

426 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ รหัส 90004
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

5	ชุดวิชา
5 	ชุดวิชา

(30 หน่วยกิต)
(30 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตไม้้ดอก
สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ (90)
ไม้้ประดัับเชิิงธุุรกิิจ (90004)

หมวดวิิชาเฉพาะ
- วิิชาแกน   4   ชุุดวิิชา
90307 การผลิิตพืืช
93257 การจััดการสุุขภาพพืืช
- วิิชาเฉพาะด้้าน   1   ชุุดวิิชา
93458 การจััดการการผลิิตไม้้ดอก
ไม้้ประดัับเชิิงธุุรกิิจ

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
93352 หลัักการจััดการการผลิิตพืืช

94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและ
การแปรรููปสิินค้้าเกษตร

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

427

คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ รหัส 90005
ชื่อประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
Certificate in Fruit Production Management

ชื่อย่อ
ป. การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
Cert. in Fruit Production Management

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รหัส 90
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
รหัส 90005

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 428

ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิต
ไม้้ผลเชิิงธุุรกิิจ (90005)

สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 442
สมััครภาคปลาย 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 453

สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ (90)

ต้องส�ำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส�ำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
ที่สมัคร หรือ
2. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
4. ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
5. ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

428 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ รหัส 90005
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิต
สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ (90)
ไม้้ผลเชิิงธุุรกิิจ (90005)

หมวดวิิชาเฉพาะ
- วิิชาแกน   4   ชุุดวิิชา
90307 การผลิิตพืืช
93257 การจััดการสุุขภาพพืืช
- วิิชาเฉพาะด้้าน   1   ชุุดวิิชา
93467 การจัดการการผลิตไม้ผล
เชิงธุรกิจ

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
93352 หลัักการจััดการการผลิิตพืืช

94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและ
การแปรรููปสิินค้้าเกษตร

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

429

คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ รหัส 90006
ชื่อประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
Certificate in Vegetables Production
Management

ชื่อย่อ
ป. การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
Cert. in Vegetables Production
Management

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รหัส 90
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
รหัส 90006

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 430

ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิต
ผัักเชิิงธุุรกิิจ (90006)

สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 443
สมััครภาคปลาย 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 454

สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ (90)

ต้องส�ำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส�ำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
ที่สมัคร หรือ
2. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
4. ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
5. ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

430 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ รหัส 90006
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5 	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิต
สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ (90)
ผัักเชิิงธุุรกิิจ (90006)

หมวดวิิชาเฉพาะ
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- วิิชาแกน   4   ชุุดวิิชา
90307 การผลิิตพืืช
93352 หลัักการจััดการการผลิิตพืืช
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและ
93257 การจััดการสุุขภาพพืืช
การแปรรููปสิินค้้าเกษตร
- วิิชาเฉพาะด้้าน   1   ชุุดวิิชา
93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

431

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรบริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน รหััส 90007 หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2565
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรบริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
Certificate in Business Administration
Co-operatives and Community Business

ชื่่�อย่่อ
ป. บริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
Cert. in Business Administration
Co-operatives and Community Business

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์
รหััส 90
ประกาศนีียบััตรบริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และ
ธุุรกิิจชุุมชน
รหััส 90007

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 432
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 443
สมััครภาคปลาย 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 454

สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ (90) ประกาศนีียบััตรบริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน (90007)

ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
ที่่�สมััคร หรืือ
2. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีีบริิบููรณ์์
นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือประกาศนีียบััตร
	วิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง
หรืือ
4. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า
หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง

432 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรบริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน รหััส 90007 หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2565
โครงสร้้างหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5 	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ประกาศนีียบััตรบริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน (90007) สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ (90)

หมวดวิิชาเฉพาะ
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับ
92223 การจััดการการเงิินและ
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงาน
			 การสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน		
การภาษีีอากรสำำ�หรัับ			 สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
92220 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับ		
สหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
			 การสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน 92311 การจััดการสหกรณ์์และ
								ธุุรกิิจชุุมชนเชิิงกลยุุทธ์์

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

433

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
วิิชาเอกส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร รหััส 90164 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วัน/เวลาสอบไล่
ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น
นักศึกษาใหม่
1)   สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
91109 หลัักการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
91368 การส่่งเสริิมการจััดการการผลิิตและผลผลิิตทางการเกษตร 1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืือประเภทวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
91109 หลัักการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ประเภทวิิชาเกษตรกรรม
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
91109 หลัักการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
91368 การส่่งเสริิมการจััดการการผลิิตและผลผลิิตทางการเกษตร 1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
ชุดวิชา

10151 ไทยศึึกษา
91109 หลัักการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
91470	ภููมิิปััญญา การจััดการและการถ่่ายทอดความรู้้�ในการ
			ส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร

		

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

4) สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษา ปวส. หรืื อ อนุุ ป ริิ ญ ญาหรืื อ เทีี ย บเท่่าประเภทวิิ ช าเกษตรกรรม หรืื อ ประเภทวิิ ช าอื่่� น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
กัับเกษตรกรรม

434 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร รหััส 90164 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่
5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ประเภทวิิชาเกษตรกรรม
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
91109 หลัักการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
1,000 บาท
91368 การส่่งเสริิมการจััดการการผลิิตและผลผลิิต
			 ทางการเกษตร
ชุดวิชา

วัน/เวลาสอบไล่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืือประเภทวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเกษตร
10151 ไทยศึกษา
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91470	ภููมิิปััญญา การจััดการและการถ่่ายทอดความรู้้�ในการ
			ส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

10151 ไทยศึกษา
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91368 การส่่งเสริิมการจััดการการผลิิตและผลผลิิตทางการเกษตร

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

435

หลัักสููตรเกษตรศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกการจััดการการผลิิตพืืช รหััส 90514
วัน/เวลาสอบไล่
ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น
นักศึกษาใหม่
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
ชุดวิชา

2) ส�ำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10121 อารยธรรมมนุษย์
1,100 บาท
10131 	สัังคมมนุุษย์์
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

4) ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
10151 ไทยศึกษา
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา(1)

5) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
90406 การจััดการ ดิิน น้ำำ�� และปุ๋๋�ย
1,100 บาท
93335 	วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อการผลิิตพืืช
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิิชาเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชาหรืือ
		รายวิิชาที่่�ไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีีจากเว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตร
		ปริิญญาตรีี→สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
		ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่่ล� งทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีีวันั และคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
		ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

436 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรเกษตรศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกการจััดการการผลิิตสััตว์์ รหััส 90524
วัน/เวลาสอบไล่
ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น
นักศึกษาใหม่
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
ชุดวิชา

2) ส�ำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
93462 การจััดการการผลิิตสุุกรและสััตว์์ปีีก
1,000 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
90305 การผลิิตสััตว์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย

4) ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
93461 การจััดการผลผลิิตและการตลาดสิินค้้าปศุุสััตว์์
93462 การจััดการการผลิิตสุุกรและสััตว์์ปีกี

5) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร
10151 ไทยศึกษา
90305 การผลิตสัตว์
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

437

หลัักสููตรเกษตรศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม รหััส 90534
วัน/เวลาสอบไล่
ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น
นักศึกษาใหม่
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
ชุดวิชา

2) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาการป่่าไม้้ หรืืออนุุปริิญญาทางวนศาสตร์์หรืือเทีียบเท่่า
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางเกษตรศาสตร์์ เกษตรกรรม
หรืือสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�มิิใช่่ทางด้้านวนศาสตร์์
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�น ๆ
ที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

438 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม รหััส 90534 (ต่่อ)
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

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

อาทิิตย์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
เสาร์์

29 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566	บ่่าย
29 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า

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

อาทิิตย์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
อาทิิตย์์

29 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า
29 ม.ค. 2566 เช้้า
29 ม.ค. 2566	บ่่าย
28 ม.ค. 2566	บ่่าย
28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566	บ่่าย
29 ม.ค. 2566 เช้้า
29 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท

เสาร์์

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

5) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางวนศาสตร์์หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
91427 การป่่าไม้้ชุุมชน
และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาส่่งเสริิมการเกษตรและสหกรณ์์
91109 หลัักการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
91465 การจััดการการท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตร
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
92311 การจััดการสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชนเชิิงกลยุุทธ์์
กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และ
สิ่่�งแวดล้้อม
54127	พื้้�นฐานอาชีีวอนามััยและอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
90305 การผลิิตสััตว์์
90307 การผลิิตพืืช
90406 การจััดการดิิน น้ำำ�� และปุ๋๋�ย
91324 หลัักการส่่งเสริิมการป่่าไม้้เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
93354 อาหารและการให้้อาหารสััตว์์
93461 การจััดการผลผลิิตและการตลาดสิินค้้าปศุุสััตว์์
93462 การจััดการการผลิิตสุุกรและสััตว์์ปีีก
กลุ่่�มวิิชาธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจการเกษตรและ
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ
94431 การจััดการการตลาดสิินค้้าเกษต ร		

28 ม.ค. 2566 เช้้า

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางเกษตรศาสตร์์หรืือเทีียบเท่่าทางด้้านการเกษตรกรรม
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
91427 การป่่าไม้้ชุุมชน
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
91428 กฎหมายเกี่่�ยวกัับทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีด้้านอื่่�น ๆ ที่่�มิิใช่่ทางด้้านการป่่าไม้้และการเกษตร
10151 ไทยศึึกษา
90201 การจััดการฟาร์์ม
91427 การป่่าไม้้ชุุมชน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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หลัักสููตรเกษตรศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ รหััส 90554

						

ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
วัน/เวลาสอบไล่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น
นักศึกษาใหม่
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่ากัับทุุกสาขาวิิชา
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
ชุดวิชา

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางการเกษตร
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจการเกษตรและ
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

10151
90201
94329
			

ไทยศึึกษา
การจััดการฟาร์์ม
ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจการเกษตรและ
การเป็็นผู้้�ประกอบการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจการเกษตรและ
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ทางบริิหารธุุรกิิจ
10131	สัังคมมนุุษย์์
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจการเกษตรและ
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางบริิหารธุุรกิิจ
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วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ รหััส 90554 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าทางการเกษตร
10151 ไทยศึึกษา
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจการเกษตรและ
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ
94432 สารสนเทศและการวิิจััยทางธุุรกิิจการเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท

เสาร์์

7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าทางบริิหารธุุรกิิจ
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจการเกษตรและ
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ
94432 สารสนเทศและการวิิจััยทางธุุรกิิจการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท

เสาร์์

ชุุดวิิชา

28 ม.ค. 2566	บ่่าย

28 ม.ค. 2566	บ่่าย

8) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร บริิหารธุุรกิิจ

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
94329 ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจการเกษตรและ
			 การเป็็นผู้้�ประกอบการ
94431 การจััดการการตลาดสิินค้้าเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท

เสาร์์

28 ม.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน รหััส 90914 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
ชุุดวิิชา

10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาพาณิิชยกรรม การเงิิน การบััญชีี เศรษฐศาสตร์์
บริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิหารธุุรกิิจ
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน รหััส 90914 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่สาขาวิิชาพาณิิชยกรรม
บริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับบริิหารธุุรกิิจ
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
30210 การจััดการการผลิิตและดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด
1,100 บาท
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
1,000 บาท
ชุุดวิิชา

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
การเงิิน การบััญชีี เศรษฐศาสตร์์
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

4) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาพาณิิชยกรรม การเงิิน การบััญชีี เศรษฐศาสตร์์ บริิหารธุุรกิิจ
หรืือสาขาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิหารธุุรกิิจ
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,000 บาท
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
92220 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
5) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาพาณิิชยกรรม การเงิิน การบััญชีี เศรษฐศาสตร์์ บริิหารธุุรกิิจ
หรืือสาขาวิิชาที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับบริิหารธุุรกิิจ
10151 ไทยศึึกษา
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
92220 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

ชุดวิชา
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมการเกษตร
และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่
1,100 บาท
1,000 บาท

วัน/เวลาสอบไล่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร รหััส 90001
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หลัักสููตรประกาศนีียบััตร (ต่่อ)
ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตธััญพืืชและพืืชอาหารสััตว์์ รหััส 90002
ชุดวิชา
90307 การผลิตพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่
1,100 บาท
1,100 บาท

วัน/เวลาสอบไล่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตพืืชไร่่อุุตสาหกรรม รหััส 90003
ชุดวิชา
90307 การผลิตพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่
1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

วัน/เวลาสอบไล่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย

ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตไม้้ดอกไม้้ประดัับเชิิงธุุรกิิจ รหััส 90004

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ชุดวิชา
90307 การผลิตพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่
1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

วัน/เวลาสอบไล่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย

ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตไม้้ผลเชิิงธุุรกิิจ รหััส 90005
ชุุดวิิชา
90307 การผลิิตพืืช
93352 หลัักการจััดการการผลิิตพืืช

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

443

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร (ต่่อ)
ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตผัักเชิิงธุุรกิิจ รหััส 90006
ชุุดวิิชา
90307 การผลิิตพืืช
93352 หลัักการจััดการการผลิิตพืืช

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

ประกาศนีียบััตรบริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน รหััส 90007 หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2565
ชุุดวิิชา
92116 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
92220 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสหกรณ์์และธุุกิิจชุุมชน
92311 การจััดการสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชนเชิิงกลยุุทธ์์

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

444 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์ รหััส 90

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรเกษตรศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร รหััส 90164 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
วัน/เวลาสอบไล่
นักศึกษาใหม่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคปลาย
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
91110 สารสนเทศและสื่่�อเพื่่�อการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
91369 นวััตกรรมการเกษตรเพื่่�อการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร 1,000 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ชุดวิชา

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืือประเภทวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
91369 นวััตกรรมการเกษตรเพื่่�อการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร 1,000 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
91471	ผู้้�นำำ� กลุ่่�ม องค์์กร และเครืือข่่ายทางการเกษตร
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ประเภทวิิชาเกษตรกรรม
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร
91369 นวััตกรรมการเกษตรเพื่่�อการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
91471	ผู้้�นำำ� กลุ่่�ม องค์์กร และเครืือข่่ายทางการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

4) สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษา ปวส. หรืื อ อนุุ ป ริิ ญ ญาหรืื อ เทีี ย บเท่่าประเภทวิิ ช าเกษตรกรรม
กัับเกษตรกรรม
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร
1,000 บาท
91369 นวััตกรรมการเกษตรเพื่่�อการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร 1,000 บาท
91471	ผู้้�นำำ� กลุ่่�ม องค์์กร และเครืือข่่ายทางการเกษตร
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
หรืื อ ประเภทวิิ ช าอื่่� น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ประเภทวิิชาเกษตรกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

445

วิิชาเอกส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร รหััส 90164 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
วัน/เวลาสอบไล่
นักศึกษาใหม่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคปลาย
6) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืือประเภทวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเกษตร
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
91369 นวััตกรรมการเกษตรเพื่่�อการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร 1,000 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
91471	ผู้้�นำำ� กลุ่่�ม องค์์กร และเครืือข่่ายทางการเกษตร
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
ชุดวิชา

7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร
10151 ไทยศึึกษา
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร
91369 นวััตกรรมการเกษตรเพื่่�อการส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรเกษตรศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกการจััดการการผลิิตพืืช รหััส 90514
ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
วัน/เวลาสอบไล่
นักศึกษาใหม่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคปลาย
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
90201 การจััดการฟาร์์ม
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
1,000 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
ชุดวิชา

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางการเกษตร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

446 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกการจััดการการผลิิตพืืช รหััส 90514 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

4) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าทางการเกษตร
10151 ไทยศึึกษา
93337 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืชและการขยายพัันธุ์์�พืืช
93353 นวััตกรรมและการจััดการผลผลิิตพืืช

5) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร
10151 ไทยศึึกษา
90201 การจััดการฟาร์์ม
93257 การจััดการสุุขภาพพืืช

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

หลัักสููตรเกษตรศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกการจััดการการผลิิตสััตว์์ รหััส 90524
ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
วัน/เวลาสอบไล่
นักศึกษาใหม่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคปลาย
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ชุดวิชา

10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก

1,100 บาท
1,000 บาท

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

1,100 บาท
1,100 บาท

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

2) ส�ำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
93345 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�และการสืืบพัันธุ์์�สััตว์์
1,000 บาท
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง
1,100 บาท
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
3) ส�ำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่ทางการเกษตร
10151 ไทยศึึกษา
93345 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�และการสืืบพัันธุ์์�สััตว์์
93355	สุุขศาสตร์์และการป้้องกัันโรคสััตว์์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
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วิิชาเอกการจััดการการผลิิตสััตว์์ รหััส 90524 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา
4) ผูส�ำ
้ เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
10151 ไทยศึกษา
93345 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�และการสืืบพัันธุ์์�สััตว์์
93355	สุุขศาสตร์์และการป้้องกัันโรคสััตว์์

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

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

5) ผูส�ำ
้ เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร
10151 ไทยศึกษา
1,100 บาท
93345 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�และการสืืบพัันธุ์์�สััตว์์
1,000 บาท
93355	สุุขศาสตร์์และการป้้องกัันโรคสััตว์์
1,000 บาท

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

หลัักสููตรเกษตรศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม รหััส 90534
ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
วัน/เวลาสอบไล่
นักศึกษาใหม่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคปลาย
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
1,000 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
ชุุดวิิชา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

448 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม รหััส 90534 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

2) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาการป่่าไม้้ หรืืออนุุปริิญญาทางวนศาสตร์์หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
91202 ระบบนิิเวศป่่าไม้้และการจััดการ(1)
และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาส่่งเสริิมการเกษตรและสหกรณ์์
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร
91353 การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตรเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
92117 สหกรณ์์กัับการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
92311 การจััดการสหกรณ์์เชิิงกลยุุทธ์์
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงานสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และ
สิ่่�งแวดล้้อม
91326 วนศาสตร์์เกษตร
91357 	พื้้�นฐานความรู้้�สิ่่�งแวดล้้อม
91363 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
93337 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืชและการขยายพัันธุ์์�พืืช
93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง
93467 การจััดการการผลิิตไม้้ผลเชิิงธุุรกิิจ
กลุ่่�มวิิชาธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ
94463 การบััญชีีและการเงิินในธุุรกิิจการเกษตร
94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทานในธุุรกิิจการเกษตร

1,100 บาท
1,000(2) บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

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

เสาร์์
อาทิิตย์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
อาทิิตย์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566	บ่่าย
16 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566 เช้้า

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

อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์

16 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
16 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางเกษตรศาสตร์์ เกษตรกรรม
หรืือสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�มิิใช่่ทางด้้านวนศาสตร์์
10151 ไทยศึึกษา
91202 ระบบนิิเวศป่่าไม้้และการจััดการ(1)
91363 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้

1,100 บาท
1,000(2) บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ประเภทวิิชาเกษตรกรรม หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�น ๆ
ที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
90201 การจััดการฟาร์์ม
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
91363 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
1,000 บาท
หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
	ค่่าวััสดุุกิิจกรรมอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลง ขอให้้นัักศึึกษาติิดตามข่่าวประชาสััมพัันธ์์ของมหาวิิทยาลััยที่่�เว็็บไซต์์
		https://www.stou.ac.th หรืือที่่�ศููนย์์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรืือฝ่่ายทะเบีียนนัักศึึกษา โทร. 0 2504 7222
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วิิชาเอกการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม รหััส 90534 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,000(2) บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

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

เสาร์์
อาทิิตย์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
อาทิิตย์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566	บ่่าย
16 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566 เช้้า

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

อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์

16 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
16 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

5) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางวนศาสตร์์หรืือเทีียบเท่่า

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางเกษตรศาสตร์์หรืือเทีียบเท่่าทางด้้านการเกษตรกรรม
10151 ไทยศึึกษา
91202 ระบบนิิเวศป่่าไม้้และการจััดการ(1)
91363 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้

1,100 บาท
1,000(2) บาท
1,000 บาท

7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีด้้านอื่่�น ๆ ที่่�มิิใช่่ทางด้้านการป่่าไม้้และการเกษตร
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
90201 การจััดการฟาร์์ม
1,100 บาท
91363 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
	ค่่าวััสดุุกิิจกรรมอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลง ขอให้้นัักศึึกษาติิดตามข่่าวประชาสััมพัันธ์์ของมหาวิิทยาลััยที่่�เว็็บไซต์์
		https://www.stou.ac.th หรืือที่่�ศููนย์์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรืือฝ่่ายทะเบีียนนัักศึึกษา โทร. 0 2504 7222

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

10151 ไทยศึึกษา
91202 ระบบนิิเวศป่่าไม้้และการจััดการ(1)
และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาส่่งเสริิมการเกษตรและสหกรณ์์
91307 การพััฒนาชุุมชนเกษตร
91353 การส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตรเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
92117 สหกรณ์์กัับการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
92311 การจััดการสหกรณ์์เชิิงกลยุุทธ์์
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงานสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และ
สิ่่�งแวดล้้อม
91326 วนศาสตร์์เกษตร
91357 	พื้้�นฐานความรู้้�สิ่่�งแวดล้้อม
91363 การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
93337 การปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืชและการขยายพัันธุ์์�พืืช
93463 การจััดการการผลิิตสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง
93467 การจััดการการผลิิตไม้้ผลเชิิงธุุรกิิจ
กลุ่่�มวิิชาธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ
94463 การบััญชีีและการเงิินในธุุรกิิจการเกษตร
94464 การจััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทาน ในธุุรกิิจการเกษตร

450 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรเกษตรศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ รหััส 90554
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
1,000 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
และเลืือก  2  ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางการเกษตร
1,100 บาท
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
1,000 บาท
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและการแปรรููปสิินค้้าเกษตร

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางบริิหารธุุรกิิจ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและการแปรรููปสิินค้้าเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่ทางบริิหารธุุรกิิจ
10131	สัังคมมนุุษย์์
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและการแปรรููปสิินค้้าเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

451

วิิชาเอกธุุรกิิจการเกษตรและการประกอบการ รหััส 90554 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

10151 ไทยศึึกษา
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและการแปรรููปสิินค้้าเกษตร
94462	ธุุรกิิจการเกษตรระหว่่างประเทศ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าทางบริิหารธุุรกิิจ
90201 การจััดการฟาร์์ม
90204	พื้้�นฐานการเกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและการแปรรููปสิินค้้าเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

ชุุดวิิชา
6) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าทางการเกษตร

8) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�มิิใช่่ทางการเกษตร บริิหารธุุรกิิจ
90201 การจััดการฟาร์์ม
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและการแปรรููปสิินค้้าเกษตร
94462	ธุุรกิิจการเกษตรระหว่่างประเทศ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
ชุุดวิิชา

30210 การจััดการการผลิิตและดำำ�เนิินงาน และหลัักการตลาด
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงานสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาพาณิิชยกรรม การเงิิน การบััญชีี เศรษฐศาสตร์์
บริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิหารธุุรกิิจ
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
92223 การจััดการการเงิินและการภาษีีอากรสำำ�หรัับสหกรณ์์และ
					ธุุรกิิจชุุมชน
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงานสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์		 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์		 15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน รหััส 90914 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565

452 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน รหััส 90914 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าที่่�มิิใช่่สาขาวิิชาพาณิิชยกรรม การเงิิน การบััญชีี เศรษฐศาสตร์์
บริิหารธุุรกิิจ หรืือสาขาวิิชาที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับบริิหารธุุรกิิจ
ชุุดวิิชา

10151 ไทยศึึกษา
92223 การจััดการการเงิินและการภาษีีอากรสำำ�หรัับสหกรณ์์และ
			ธุุรกิิจชุุมชน
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงานสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

4) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาพาณิิชยกรรม การเงิิน การบััญชีี เศรษฐศาสตร์์ บริิหารธุุรกิิจ
หรืือสาขาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิหารธุุรกิิจ

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
92223 การจััดการการเงิินและการภาษีีอากรสำำ�หรัับสหกรณ์์และ
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
			ธุุรกิิจชุุมชน
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงานสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน
1,000 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
5) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาพาณิิชยกรรม การเงิิน การบััญชีี เศรษฐศาสตร์์ บริิหารธุุรกิิจ
หรืือสาขาวิิชาที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับบริิหารธุุรกิิจ
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
92223 การจััดการการเงิินและการภาษีีอากรสำำ�หรัับสหกรณ์์และ
			ธุุรกิิจชุุมชน
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงานสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รหัส 90001
ชุดวิชา
91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
และเลืือก  1  ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่
1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

วัน/เวลาสอบไล่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
อาทิิตย์์

16 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
16 ก.ค. 2566 เช้้า
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หลัักสููตรประกาศนีียบััตร (ต่่อ)
ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตธััญพืืชและพืืชอาหารสััตว์์ รหััส 90002
ชุดวิชา
93257 การจััดการสุุขภาพพืืช
93456 การจััดการการผลิิตธััญพืืชและพืืชอาหารสััตว์์
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและการแปรรููปสิินค้้าเกษตร

ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่
1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

วัน/เวลาสอบไล่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตพืืชไร่่อุุตสาหกรรม รหััส 90003
ชุดวิชา
93257 การจััดการสุุขภาพพืืช
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและการแปรรููปสิินค้้าเกษตร

ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่
1,100 บาท
1,000 บาท

วัน/เวลาสอบไล่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตไม้้ดอกไม้้ประดัับเชิิงธุุรกิิจ รหััส 90004
ชุดวิชา

วัน/เวลาสอบไล่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตไม้้ผลเชิิงธุุรกิิจ รหััส 90005
ชุุดวิิชา
93257 การจััดการสุุขภาพพืืช
93467 การจััดการการผลิิตไม้้ผลเชิิงธุุรกิิจ
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและการแปรรููปสิินค้้าเกษตร

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

93257 การจััดการสุุขภาพพืืช
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและการแปรรููปสิินค้้าเกษตร

ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่
1,100 บาท
1,000 บาท
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หลัักสููตรประกาศนีียบััตร (ต่่อ)
ประกาศนีียบััตรการจััดการการผลิิตผัักเชิิงธุุรกิิจ รหััส 90006
ชุุดวิิชา
93257 การจััดการสุุขภาพพืืช
93468 การจััดการการผลิิตผัักเชิิงธุุรกิิจ
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและการแปรรููปสิินค้้าเกษตร

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

ประกาศนีียบััตรบริิหารธุุรกิิจสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน รหััส 90007 หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ 2565
ชุุดวิิชา

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

92223 การจััดการการเงิินและการภาษีีอากรสำำ�หรัับสหกรณ์์
			 และธุุกิิจชุุมชน
92320 การจััดการและการดำำ�เนิินงานสหกรณ์์และธุุรกิิจชุุมชน

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
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12) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี รหััส 96 มุ่่�งให้้การศึึกษาทางด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี เพื่่�อยก
ระดัับความรู้้ค� วามสามารถของบุุคลากรทางด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และบุุคคลที่่�สนใจทั่่�วไปให้้มีวุุี ฒิิการศึึกษาและ
ความรู้้ค� วามสามารถที่่�สููงขึ้้น� ถึึงระดัับปริิญญาตรีี อีีกทั้้�งยัังสามารถนำำ�ความรู้้แ� ละทัักษะที่่�ได้้รับั จากการศึึกษาไปพััฒนาตนเอง
ตลอดจนงานที่่�ปฏิิบััติิอยู่่� เพื่่�อให้้สามารถประกอบวิิชาชีีพได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เปิิดสอนหลัักสููตรต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1.	หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
เปิิดสอน 2 วิิชาเอก คืือ
1.1 วิิชาเอกเทคโนโลยีีวิิศวกรรมการผลิิตและการจััดการ รหััส 96144
1.2 วิิชาเอกเทคโนโลยีีบรรจุุภััณฑ์์และการจััดการผลิิตภััณฑ์์ รหััส 96154
2.	หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
เปิิดสอน 3 วิิชาเอก คืือ
2.1 วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ รหััส 96414 แบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
			 1) กลุ่่�มวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ประยุุกต์์ รหััส 1
			 2) กลุ่่�มวิิชาเว็็บและโมบายเทคโนโลยีี รหััส 2
2.2 วิิชาเอกวิิทยาการข้้อมููล รหััส 96424
2.3 วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร รหััส 96434 แบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
			 1) กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการสื่่�อสาร รหััส 1
			 2) กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศธุุรกิิจ รหััส 2
3.	หลัักสููตรประกาศนีียบััตร เปิิดสอน 2 หลัักสููตร คืือ
3.1 ประกาศนีียบััตรเทคโนโลยีีผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์ รหััส 96111
3.2 ประกาศนีียบััตรการโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ รหััส 96311 (เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
			 แบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
1) กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป รหัส 1
2) กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รหัส 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและยอมรับของสังคม
2. เพื่่อ� พััฒนาระบบการเรีียนการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีในระบบการศึึกษาทางไกลให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากขึ้้น�
3. เพื่่�อพััฒนาคณาจารย์์ให้้มีีความเป็็นเลิิศทางด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
4. เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในบัณฑิต
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี สามารถนำำ�ความรู้้�และทัักษะที่่�ได้้รัับไปประยุุกต์์
ใช้้ในการประกอบวิิชาชีีพทางด้้านเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สาร และวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
ทั้้�งภาครััฐและเอกชน นอกจากนี้้�ยัังสามารถนำำ�ความรู้้�ไปประกอบอาชีีพส่่วนตััว และสามารถศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้�น
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (96144) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
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คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิิชาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
วิิชาเอกเทคโนโลยีีวิิศวกรรมการผลิิตและการจััดการ รหััส 96144
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Technology)

ชื่อย่อ
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
B.Sc. (Industrial Technology)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 96
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
และการจัดการ
รหัส 96144

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือ
	มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ
2. ส�ำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
2.1 ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
			ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพ
			 อยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
			 ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวัน
			 เปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31
			 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
			 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเข้ารับการศึกษา หรือ
2.2 ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
			 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
2.3 ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
		 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
			หรือ
2.4	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา สาขาวิิชาการจััดการอุุตสาหกรรม
			 การจััดการโลจิิสติิกส์์ หรืือในสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง จาก
			 วิิทยาลััยชุุมชน หรืือ
2.5 ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
			 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้าน
			 อุตสาหกรรม หรือ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 457-462
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 500
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 506

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 96

2.6 ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขา
			วิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
2.7 ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่
สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
และการจัดการ
รหัส 96144

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 457-462
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 500
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 506

(ต่อ)

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2571
มหาวิทยาลัยจะโอนนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรปรับปรุงฉบับใหม่โดยอัตโนมัติ

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิิชาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
วิิชาเอกเทคโนโลยีีวิิศวกรรมการผลิิตและการจััดการ รหััส 96144

1.	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)
1 ชุดวิชา
(6 หน่วยกิต)
21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10103 ทัักษะชีีวิิต
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
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5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)		
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10152 ไทยกัับสัังคมโลก

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (96144)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (96144) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

458 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
- บัังคัับ 13 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิ
	สำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี
97218 การจััดการดำำ�เนิินงานและ
การเป็็นผู้้�ประกอบการ
97219 	วััสดุุอุุตสาหกรรมและกรรมวิิธีี
การผลิิต
97222 การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััล
	สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ

15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)

97314 เทคโนโลยีีการวางแผนและ
97418 ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
การควบคุุมทางการผลิิตใน
และสิ่่�งแวดล้้อมในอุุตสาหกรรม
	อุุตสาหกรรม
97419 การจััดการคุุณภาพและมาตรฐาน
97315 เครื่่�องมืือและเครื่่�องจัักรกล
	อุุตสาหกรรม
(1)
การผลิิต
97420 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
97316 เทคโนโลยีีในการออกแบบ
โซ่่อุุปทานสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
ผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการ
97421 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี
(1)
ผลิิตในอุุตสาหกรรม
วิิศวกรรมการผลิิตและการจััดการ(2)
97317 ระบบสารสนเทศและระบบ
97423 การวางผัังโรงงานและการศึึกษา
	อััตโนมััติิในอุุตสาหกรรม
การทำำ�งานในอุุตสาหกรรม
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
97210 คณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์สำำ�หรัับ 97221 ความคิิดสร้้างสรรค์์และการ
97433 การศึึกษาความเป็็นไปได้้ทาง
อุุตสาหกรรมและการจััดการโครงการ
เทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
แก้้ปััญหาในอุุตสาหกรรม
97217 	พื้้�นฐานทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล 97426 วิิศวกรรมทางไฟฟ้้าและ
97436 	ปััญญาประดิิษฐ์์สำำ�หรัับ
	สำำ�หรัับเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
คอมพิิวเตอร์์สำำ�หรัับ
	อุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ
					
เทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
		
หมายเหตุ (1)		เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ท่มห
ี าวิทยาลัยก�ำหนด
(2)
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

459

2.	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาทางด้้านอุุตสาหกรรม หรืืออนุุปริิญญา สาขาวิิชา
การจััดการอุุตสาหกรรม การจััดการโลจิิสติิกส์์ หรืือในสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง จากวิิทยาลััยชุุมชน
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

3	ชุุดวิิชา
11 ชุดวิชา
14 ชุดวิชา

(18 หน่่วยกิิต)
(66 หน่วยกิต)
(84 หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10121 อารยธรรมมนุษย์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ 9 ชุดวิชา
97218 การจัดการด�ำเนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97219 	วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
97222 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
		 ส�ำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)			
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา		
11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การควบคุมทางการผลิตใน
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
	วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ(2)
การผลิต(1)
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
การท�ำงานในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรม(1)
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�ำหรับ 97221 ความคิดสร้างสรรค์และการ
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แก้ปัญหาในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมและการจัดการ
97217 	พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 97426 	วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ
		
โครงการ			
			 ส�ำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		
คอมพิวเตอร์ส�ำหรับ
97436 ปัญญาประดิษฐ์ส�ำหรับ
		
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม		
อุตสาหกรรมและธุรกิจ
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (96144)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (96144) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

460 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

3.	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทางด้้านอุุตสาหกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)			
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา		
		
		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต					
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 12 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิ
97314 เทคโนโลยีีการวางแผนและ
97418 ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
	สำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และ
การควบคุุมทางการผลิิตใน
และสิ่่�งแวดล้้อมในอุุตสาหกรรม
เทคโนโลยีี
	อุุตสาหกรรม
97419 การจััดการคุุณภาพและมาตรฐาน
97218 การจััดการดำำ�เนิินงานและ
97315 เครื่่�องมืือและเครื่่�องจัักรกล
	อุุตสาหกรรม
(1)
การเป็็นผู้้�ประกอบการ
การผลิิต
97421 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี
97219 	วััสดุุอุุตสาหกรรมและกรรมวิิธีี 97316 เทคโนโลยีีในการออกแบบ
วิิศวกรรมการผลิิตและการจััดการ(2)
การผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการ
97423 การวางผัังโรงงานและการศึึกษา
(1)
		
การทำำ�งานในอุุตสาหกรรม
97222 การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััล
ผลิิตในอุุตสาหกรรม
	สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ 97317 ระบบสารสนเทศและระบบ
	อััตโนมััติิในอุุตสาหกรรม
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
97210 คณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์สำำ�หรัับ 97221 ความคิิดสร้้างสรรค์์และการ
97433 การศึึกษาความเป็็นไปได้้ทาง
เทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
แก้้ปััญหาในอุุตสาหกรรม
	อุุตสาหกรรมและการจััดการ
97217 	พื้้�นฐานทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล 97426 วิิศวกรรมทางไฟฟ้้าและ
		
โครงการ
			สำำ�หรัับเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
คอมพิิวเตอร์์สำำ�หรัับ
97436 	ปััญญาประดิิษฐ์์สำำ�หรัับ
					
เทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม		อุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาทางด้้านอุุตสาหกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
12	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)		
10151 ไทยศึึกษา							
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 9 ชุุดวิิชา
97218 การจััดการดำำ�เนิินงานและ
97314 เทคโนโลยีีการวางแผนและ
97419 การจััดการคุุณภาพและมาตรฐาน
การเป็็นผู้้�ประกอบการ
การควบคุุมทางการผลิิตใน
	อุุตสาหกรรม
97219 	วััสดุุอุุตสาหกรรมและกรรมวิิธีี
	อุุตสาหกรรม
97421 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี
การผลิิต
97315 เครื่่�องมืือและเครื่่�องจัักรกล
		
วิิศวกรรมการผลิิตและการจััดการ(2)
97222 การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััล
การผลิิต(1)
97423 การวางผัังโรงงานและการศึึกษา
	สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ 97316 เทคโนโลยีีในการออกแบบ
การทำำ�งานในอุุตสาหกรรม
ผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการ
ผลิิตในอุุตสาหกรรม(1)
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
97210 คณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์สำำ�หรัับ
97221 ความคิิดสร้้างสรรค์์และการ
97433 การศึึกษาความเป็็นไปได้้ทาง
เทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
แก้้ปััญหาในอุุตสาหกรรม
		อุุตสาหกรรมและการจััดการ
97217 	พื้้�นฐานทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล 97426 วิิศวกรรมทางไฟฟ้้าและ 		
โครงการ
		สำำ�หรัับเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม		
คอมพิิวเตอร์์สำำ�หรัับ
97436 	ปััญญาประดิิษฐ์์สำำ�หรัับ		
				
เทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม		อุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (96144)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (96144) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

462 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาทางด้้านอุุตสาหกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
14	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(84 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา							
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 12 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิ
97314 เทคโนโลยีีการวางแผนและ
97418 ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
	สำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และ
การควบคุุมทางการผลิิตใน
และสิ่่�งแวดล้้อมในอุุตสาหกรรม
เทคโนโลยีี
	อุุตสาหกรรม
97419 การจััดการคุุณภาพและมาตรฐาน
97218 การจััดการดำำ�เนิินงานและ
97315 เครื่่�องมืือและเครื่่�องจัักรกล
	อุุตสาหกรรม
(1)
การเป็็นผู้้�ประกอบการ
การผลิิต
97421 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี
97219 	วััสดุุอุุตสาหกรรมและกรรมวิิธีี 97316 เทคโนโลยีีในการออกแบบ
วิิศวกรรมการผลิิตและการจััดการ(2)
การผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการ
97423 การวางผัังโรงงานและการศึึกษา
(1)
97222 การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััล
ผลิิตในอุุตสาหกรรม
การทำำ�งานในอุุตสาหกรรม
	สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ 97317 ระบบสารสนเทศและระบบ
	อััตโนมััติิในอุุตสาหกรรม
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
97210 คณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์สำำ�หรัับ
97221 ความคิิดสร้้างสรรค์์และการ
97433 การศึึกษาความเป็็นไปได้้ทาง
เทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
แก้้ปััญหาในอุุตสาหกรรม
	อุุตสาหกรรมและการจััดการ
97217 	พื้้�นฐานทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล 97426 วิิศวกรรมทางไฟฟ้้าและ
โครงการ
			สำำ�หรัับเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม		
คอมพิิวเตอร์์สำำ�หรัับ
97436 	ปััญญาประดิิษฐ์์สำำ�หรัับ		
					
เทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม		อุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิิชาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
วิิชาเอกเทคโนโลยีีบรรจุุภััณฑ์์และการจััดการผลิิตภััณฑ์์ รหััส 96154
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Technology)

ชื่อย่อ
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
B.Sc. (Industrial Technology)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 96
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และ
การจัดการผลิตภัณฑ์
รหัส 96154

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือ
	มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ
2. ส�ำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
2.1 ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
			ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพ
			 อยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
			 ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวัน
			 เปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31
			 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
			 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเข้ารับการศึกษา หรือ
2.2 ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
			 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
2.3 ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
		 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
			หรือ
2.4 ส�ำเร็จการศึกษาอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
			 จากวิทยาลัยชุมชน หรือ
2.5 ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
			 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้าน
			 อุตสาหกรรม หรือ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 464-470
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 501
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 507-508

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ (96154)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ (96154) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

464 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
รหััส 96

2.6 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขา
		 วิิชาทางด้้านอุุตสาหกรรม หรืือ
2.7 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่
สาขาวิิชาทางด้้านอุุตสาหกรรม

แขนงวิิชาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
วิิชาเอกเทคโนโลยีีบรรจุุภััณฑ์์และ
การจััดการผลิิตภััณฑ์์
รหััส 96154
(ต่่อ)

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 464-470
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 501
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 507-508

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2571
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
วิิชาเอกเทคโนโลยีีบรรจุุภััณฑ์์และการจััดการผลิิตภััณฑ์์ รหััส 96154

1.	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10103 ทัักษะชีีวิิต
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)		
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10152 ไทยกัับสัังคมโลก

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 13 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิ
97220 การจััดการและการพััฒนา
97418 ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
	สำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และ
กลยุุทธ์์ผลิิตภััณฑ์์
และสิ่่�งแวดล้้อมในอุุตสาหกรรม
เทคโนโลยีี
97314 เทคโนโลยีีการวางแผนและ
97419 การจััดการคุุณภาพและ
97103 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับ
การควบคุุมทางการผลิิตใน
	มาตรฐานอุุตสาหกรรม
บรรจุุภััณฑ์์
	อุุตสาหกรรม
97420 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
97214 	วััสดุุและการจััดการ
97317 ระบบสารสนเทศและ
		
โซ่่อุุปทานสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
บรรจุุภััณฑ์์อย่่างยั่่�งยืืน
ระบบอััตโนมััติิในอุุตสาหกรรม 97431 เทคโนโลยีีการแปรรููปบรรจุุภััณฑ์์(1)
97218 การจััดการดำำ�เนิินงานและ
97320 นวััตกรรม การออกแบบ
97432 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี
การเป็็นผู้้�ประกอบการ
เทคโนโลยีีผลิิตภััณฑ์์และ
บรรจุุภััณฑ์์และการจััดการ
(1)		
					
บรรจุุภััณฑ์์
ผลิิตภััณฑ์์(2)
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
97101 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการพิิมพ์์ 97318 การออกแบบทางการพิิมพ์์
แปรรููปอาหาร
97221 ความคิิดสร้้างสรรค์์และ
และบรรจุุภััณฑ์์(1)
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
การแก้้ปััญหาในอุุตสาหกรรม 99319 การออกแบบส่่วนปฏิิสััมพัันธ์์
94330 การจััดการผลิิตผลและการ
97222 การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััล
บนเว็็บและโมบาย
แปรรููปผลิิตผลเกษตร
	สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ 99321 การประยุุกต์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ
94431 การจััดการการตลาด
และการสื่่�อสารสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
	สิินค้้าเกษตร
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
			

หมายเหตุุ (1)		เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ (96154)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ (96154) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

466 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

2.	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาทางด้้านอุุตสาหกรรม หรืืออนุุปริิญญา สาขาวิิชา
การจััดการอุุตสาหกรรม จากวิิทยาลััยชุุมชน
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
14	ชุุดวิิชา

(18 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 9 ชุุดวิิชา
97103 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับบรรจุุภััณฑ์์ 97220 การจััดการและการพััฒนา
97320
97214 	วััสดุุและการจััดการ
กลยุุทธ์์ผลิิตภััณฑ์์
บรรจุุภััณฑ์์อย่่างยั่่�งยืืน
97314 เทคโนโลยีีการวางแผนและ
97218 การจััดการดำำ�เนิินงานและ
การควบคุุมทางการผลิิตใน
97431
การเป็็นผู้้�ประกอบการ
	อุุตสาหกรรม
97432
97317 ระบบสารสนเทศและ
					
ระบบอััตโนมััติิในอุุตสาหกรรม		
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
97101 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการพิิมพ์์ 97318
แปรรููปอาหาร
97221 ความคิิดสร้้างสรรค์์และ
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
การแก้้ปััญหาในอุุตสาหกรรม 99319
94330 การจััดการผลิิตผลและการ
97222 การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััล
แปรรููปผลิิตผลเกษตร
	สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ 99321
94431 การจััดการการตลาด
	สิินค้้าเกษตร

ไทยศึึกษา		
นวััตกรรม การออกแบบ
เทคโนโลยีีผลิิตภััณฑ์์และ
บรรจุุภััณฑ์์(1)
เทคโนโลยีีการแปรรููปบรรจุุภััณฑ์์(1)
ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี
บรรจุุภััณฑ์์และการจััดการ
ผลิิตภััณฑ์์(2)
การออกแบบทางการพิิมพ์์
และบรรจุุภััณฑ์์(1)
การออกแบบส่่วนปฏิิสััมพัันธ์์
บนเว็็บและโมบาย
การประยุุกต์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสารสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

467

3.	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทางด้้านอุุตสาหกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 10 ชุุดวิิชา
97103 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับบรรจุุภััณฑ์์ 97220 การจััดการและการพััฒนา
97320 นวััตกรรม การออกแบบ
97214 	วััสดุุและการจััดการ
กลยุุทธ์์ผลิิตภััณฑ์์
เทคโนโลยีีผลิิตภััณฑ์์และ
บรรจุุภััณฑ์์อย่่างยั่่�งยืืน
97314 เทคโนโลยีีการวางแผนและ
บรรจุุภััณฑ์์(1)
97218 การจััดการดำำ�เนิินงานและ
การควบคุุมทางการผลิิตใน
97418 ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
การเป็็นผู้้�ประกอบการ
	อุุตสาหกรรม
และสิ่่�งแวดล้้อมในอุุตสาหกรรม
97317 ระบบสารสนเทศและ
97431 เทคโนโลยีีการแปรรููปบรรจุุภััณฑ์์(1)
ระบบอััตโนมััติิในอุุตสาหกรรม 97432 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี
		
บรรจุุภััณฑ์์และการจััดการ
							
ผลิิตภััณฑ์์(2)
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�				
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
97101 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการพิิมพ์์ 97318 การออกแบบทางการพิิมพ์์
แปรรููปอาหาร
97221 ความคิิดสร้้างสรรค์์และ
และบรรจุุภััณฑ์์(1)
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
การแก้้ปััญหาในอุุตสาหกรรม 99319 การออกแบบส่่วนปฏิิสััมพัันธ์์
94330 การจััดการผลิิตผลและการ
97222 การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััล
บนเว็็บและโมบาย
แปรรููปผลิิตผลเกษตร
	สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ 99321 การประยุุกต์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ
94431 การจััดการการตลาดสิินค้้าเกษตร				
และการสื่่�อสารสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ (96154)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ (96154) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

468 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

- และเลืือกอีีก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับ 97419 การจััดการคุุณภาพและ
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
	มาตรฐานอุุตสาหกรรม

97420 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
โซ่่อุุปทานสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาทางด้้านอุุตสาหกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
12	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา							
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 9 ชุุดวิิชา
97103 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับบรรจุุภััณฑ์์ 97220 การจััดการและการพััฒนา
97320 นวััตกรรม การออกแบบ
97214 	วััสดุุและการจััดการ
กลยุุทธ์์ผลิิตภััณฑ์์
เทคโนโลยีีผลิิตภััณฑ์์และ
บรรจุุภััณฑ์์อย่่างยั่่�งยืืน
97314 เทคโนโลยีีการวางแผนและ
บรรจุุภััณฑ์์(1)
97218 การจััดการดำำ�เนิินงานและ
การควบคุุมทางการผลิิตใน
97431 เทคโนโลยีีการแปรรููปบรรจุุภััณฑ์์(1)
การเป็็นผู้้�ประกอบการ
		อุุตสาหกรรม
97432 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี
97317 ระบบสารสนเทศและ
บรรจุุภััณฑ์์และการจััดการ
					
ระบบอััตโนมััติิในอุุตสาหกรรม		
ผลิิตภััณฑ์์(2)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้� 		
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
97101 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการพิิมพ์์ 97318 การออกแบบทางการพิิมพ์์
แปรรููปอาหาร
97221 ความคิิดสร้้างสรรค์์และ
และบรรจุุภััณฑ์์(1)
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
การแก้้ปััญหาในอุุตสาหกรรม 99319 การออกแบบส่่วนปฏิิสััมพัันธ์์
94330 การจััดการผลิิตผลและการ
97222 การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััล
บนเว็็บและโมบาย
แปรรููปผลิิตผลเกษตร
	สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ 99321 การประยุุกต์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ
94431 การจััดการการตลาด
และการสื่่�อสารสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
	สิินค้้าเกษตร
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาทางด้้านอุุตสาหกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
14	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(84 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 10 ชุุดวิิชา
97103 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับบรรจุุภััณฑ์์ 97220 การจััดการและการพััฒนา
97320 นวััตกรรม การออกแบบ
97214 	วััสดุุและการจััดการ
กลยุุทธ์์ผลิิตภััณฑ์์
เทคโนโลยีีผลิิตภััณฑ์์และ
บรรจุุภััณฑ์์อย่่างยั่่�งยืืน
97314 เทคโนโลยีีการวางแผนและ
บรรจุุภััณฑ์์(1)
97218 การจััดการดำำ�เนิินงานและ
การควบคุุมทางการผลิิตใน
97419 การจััดการคุุณภาพและ
การเป็็นผู้้�ประกอบการ
	อุุตสาหกรรม
	มาตรฐานอุุตสาหกรรม
97317 ระบบสารสนเทศและ
97431 เทคโนโลยีีการแปรรููปบรรจุุภััณฑ์์(1)
ระบบอััตโนมััติิในอุุตสาหกรรม 97432 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี
		
บรรจุุภััณฑ์์และการจััดการ
							
ผลิิตภััณฑ์์(2)
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ (96154)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ (96154) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

470 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�				
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
97101 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการพิิมพ์์ 97318 การออกแบบทางการพิิมพ์์
แปรรููปอาหาร
97221 ความคิิดสร้้างสรรค์์และ
และบรรจุุภััณฑ์์(1)
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
การแก้้ปััญหาในอุุตสาหกรรม 99319 การออกแบบส่่วนปฏิิสััมพัันธ์์
94330 การจััดการผลิิตผลและการ
97222 การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััล
บนเว็็บและโมบาย
แปรรููปผลิิตผลเกษตร
	สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ 99321 การประยุุกต์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ
94431 การจััดการการตลาด
และการสื่่�อสารสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
	สิินค้้าเกษตร
- และเลืือกอีีก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับ 97418 ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
97420 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
และสิ่่�งแวดล้้อมในอุุตสาหกรรม
โซ่่อุุปทานสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1)		เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
1)	วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ รหััส 96414
2)	วิิชาเอกวิิทยาการข้้อมููล รหััส 96424
3)	วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร รหััส 96434
ชื่อปริญญา
วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์)
Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อ
วท.บ. (วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์)
B.Sc. (Computer Science)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 96
แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
1. วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ รหััส 96414
เปิิดสอน 2 กลุ่่�มวิิชา* ดัังนี้้�
1)	วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ประยุุกต์์ รหััส 1
2) เว็็บและโมบายเทคโนโลยีี รหััส 2

2. วิิชาเอกวิิทยาการข้้อมููล รหััส 96424
3. วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
	รหััส 96434
เปิิดสอน 2 กลุ่่�มวิิชา* ดัังนี้้�
1) เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร รหััส 1
2) เทคโนโลยีีสารสนเทศธุุรกิิจ รหััส 2

*ผู้้�สมััครต้้องกรอกชื่่�อและรหััสกลุ่่�มวิิชา
ที่่�ต้้องการศึึกษาลงในใบสมััครฯ (มสธ.1)
ข้้อ 19.3 และข้้อ 19.4 ให้้ครบถ้้วน
มิิฉะนั้้�นการสมััครของท่่านจะไม่่สมบููรณ์์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้องส�ำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์
ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม มสธ.31
ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััครเพื่่�อใช้้
ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือ
2. ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
3. ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
4. ส�ำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
	หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ
เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง หรืือ

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 473-495
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 502-504
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 508-511

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96) แขนงวิิชาวิิทยการคอมพิิวเตอร์์

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96)

472 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
รหััส 96
แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
1. วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ รหััส 96414
เปิิดสอน 2 กลุ่่�มวิิชา* ดัังนี้้�
1)	วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ประยุุกต์์ รหััส 1
2) เว็็บและโมบายเทคโนโลยีี รหััส 2

2. วิิชาเอกวิิทยาการข้้อมููล รหััส 96424
3. วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร

	รหััส 96434
เปิิดสอน 2 กลุ่่�มวิิชา* ดัังนี้้�
1) เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร รหััส 1
2) เทคโนโลยีีสารสนเทศธุุรกิิจ รหััส 2
(ต่่อ)

*ผู้้�สมััครต้้องกรอกชื่่�อและรหััสกลุ่่�มวิิชา
ที่่�ต้้องการศึึกษาลงในใบสมััครฯ (มสธ.1)
ข้้อ 19.3 และข้้อ 19.4 ให้้ครบถ้้วน
มิิฉะนั้้�นการสมััครของท่่านจะไม่่สมบููรณ์์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
5. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.)
หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ
เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง หรืือ
6.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ
จากวิิทยาลััยชุุมชน หรืือ
7.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชา
คอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์ จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�
สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง หรืือ
8.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขา
วิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์ จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 473-495
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 502-504
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 508-511

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

473

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ รหััส 96414

1.	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
10103	ทัักษะชีีวิิต
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
			
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต				
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		 15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับ 99203 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับ
			 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
วิิชาเฉพาะด้้าน 13 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 9 ชุุดวิิชา
96304 การสื่่�อสารข้้อมููลและระบบ
99301 เทคโนโลยีีการบริิการผ่่านเว็็บ 99316 การวิิเคราะห์์และออกแบบ
			 เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ 		
และการประยุุกต์์ 		
ระบบเชิิงวััตถุุ
(1)
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล
99314 โครงสร้้างข้้อมููลและขั้้�นตอนวิิธีี 99420 การโปรแกรมเว็็บ(1)
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์(1)
99315 สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์
99429 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
					
และระบบปฏิิบััติิการ 		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์(2)
					

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96) วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ (96414)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ (96414) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96)

474 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
99201 วิิทยาศาสตร์์สำำ�หรัับเทคโนโลยีี 99313 การสื่่�อสารไร้้สายและเครืือข่่าย 99414 เทคโนโลยีีมััลติิมีีเดีีย
			 สารสนเทศและการสื่่�อสาร
99402 การจััดการความมั่่�นคงปลอดภััย 99419 ความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์
99205	หลัักวิิทยาการข้้อมููลและ 		
ในระบบคอมพิิวเตอร์์
99424	ปััญญาประดิิษฐ์์และ
			 การแสดงผลด้้วยแผนภาพ
99410 การจััดการและการออกแบบ 		
การเรีียนรู้้�ของเครื่่�อง(1)
					
ระบบโทรคมนาคม
- และเลืือกอีีก 2 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ประยุุกต์์ รหััส 1
99415 วิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์
99421 การโปรแกรมเชิิงวััตถุุ(1)
2) กลุ่่�มวิิชาเว็็บและโมบายเทคโนโลยีี รหััส 2
99319 การออกแบบส่่วนปฏิิสััมพัันธ์์ 99422 การโปรแกรมประยุุกต์์บนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�(1)
			 บนเว็็บและโมบาย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
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2.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์
เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืืออนุุปริิญญาบริิหารธุุรกิิจ
สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ จากวิิทยาลััยชุุมชน
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา
10	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
14	ชุุดวิิชา

(18 หน่่วยกิิต)
(60 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับ 99203 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับ
			 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี 		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์			
วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1) 99301 เทคโนโลยีีการบริิการผ่่านเว็็บ 99420 การโปรแกรมเว็็บ(1)
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์(1)		
และการประยุุกต์์
99429 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
				
99316 การวิิเคราะห์์และออกแบบ		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์(2)
					
ระบบเชิิงวััตถุุ
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ประยุุกต์์ รหััส 1
99415 วิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์
99421 การโปรแกรมเชิิงวััตถุุ(1)
2) กลุ่่�มวิิชาเว็็บและโมบายเทคโนโลยีี รหััส 2
99319 การออกแบบส่่วนปฏิิสััมพัันธ์์ 99422 การโปรแกรมประยุุกต์์บนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�(1)
			
บนเว็็บและโมบาย

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

		

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96) วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ (96414)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ (96414) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96)

476 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์
เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับ 99203 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับ
			 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี 		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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วิิชาเฉพาะด้้าน 11 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 9 ชุุดวิิชา
96304 การสื่่�อสารข้้อมููลและระบบ
99301 เทคโนโลยีีการบริิการผ่่านเว็็บ 99316 การวิิเคราะห์์และออกแบบ
			 เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ 		
และการประยุุกต์์ 		
ระบบเชิิงวััตถุุ
(1)
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล
99314 โครงสร้้างข้้อมููลและขั้้�นตอนวิิธีี 99420 การโปรแกรมเว็็บ(1)
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์(1)
99315 สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์
99429 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
					
และระบบปฏิิบััติิการ		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์(2)
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ประยุุกต์์ รหััส 1
99415 วิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์
99421 การโปรแกรมเชิิงวััตถุุ(1)
2) กลุ่่�มวิิชาเว็็บและโมบายเทคโนโลยีี รหััส 2
99319 การออกแบบส่่วนปฏิิสััมพัันธ์์ 99422 การโปรแกรมประยุุกต์์บนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�(1)
			
บนเว็็บและโมบาย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96) วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ (96414)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ (96414) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96)

478 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีี
การสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
10	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
12	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(60 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา							
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิ
99203 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับ
			สำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และ		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
เทคโนโลยีี
วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1) 99301 เทคโนโลยีีการบริิการผ่่านเว็็บ 99420 การโปรแกรมเว็็บ(1)
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์(1) 		
และการประยุุกต์์
99429 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
				
99316 การวิิเคราะห์์และออกแบบ 		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์(2)
					
ระบบเชิิงวััตถุุ
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ประยุุกต์์ รหััส 1
99415 วิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์
99421 การโปรแกรมเชิิงวััตถุุ(1)
2) กลุ่่�มวิิชาเว็็บและโมบายเทคโนโลยีี รหััส 2
99319 การออกแบบส่่วนปฏิิสััมพัันธ์์ 99422 การโปรแกรมประยุุกต์์บนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�(1)
			
บนเว็็บและโมบาย

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

479

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีี
การสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
13	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(78 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา							
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิ
99203 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับ
			สำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และ		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
เทคโนโลยีี

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96) วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ (96414)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ (96414) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96)

480 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

		
วิิชาเฉพาะด้้าน 11 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 9 ชุุดวิิชา
96304 การสื่่�อสารข้้อมููลและระบบ
99301 เทคโนโลยีีการบริิการผ่่านเว็็บ 99316 การวิิเคราะห์์และออกแบบ
			 เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ 		
และการประยุุกต์์ 		
ระบบเชิิงวััตถุุ
(1)
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล
99314 โครงสร้้างข้้อมููลและขั้้�นตอนวิิธีี 99420 การโปรแกรมเว็็บ(1)
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์(1)
99315 สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์
99429 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
					
และระบบปฏิิบััติิการ		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์(2)
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ประยุุกต์์ รหััส 1
99415 วิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์
99421 การโปรแกรมเชิิงวััตถุุ(1)
2) กลุ่่�มวิิชาเว็็บและโมบายเทคโนโลยีี รหััส 2
99319 การออกแบบส่่วนปฏิิสััมพัันธ์์ 99422 การโปรแกรมประยุุกต์์บนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�(1)
			
บนเว็็บและโมบาย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกวิิทยาการข้้อมููล รหััส 96424

1.	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
10103	ทัักษะชีีวิิต
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
			
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับ 99203 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับ
			 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
วิิชาเฉพาะด้้าน 13 ชุุดวิิชา
96304 การสื่่�อสารข้้อมููลและระบบ
99205	หลัักวิิทยาการข้้อมููลและ
99323 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
					 เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ 		
การแสดงผลด้้วยแผนภาพ 		สำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููล(1)
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1) 99314 โครงสร้้างข้้อมููลและขั้้�นตอนวิิธีี 99423	ข้้อมููลขนาดใหญ่่และการประยุุกต์์
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์(1)
99315 สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์
99424	ปััญญาประดิิษฐ์์และการเรีียนรู้้�
96415 ระบบธุุรกิิจอััจฉริิยะ		
และระบบปฏิิบััติิการ 		
ของเครื่่�อง(1)
99204 สถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููล
99322 องค์์กรดิิจิิทััลและ
99425 ประสบการณ์์วิิชาชีีพวิิทยาการ
							
การบริิหารจััดการ		ข้้อมููล(2)
					

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96) วิิชาเอกวิิทยาการข้้อมููล (96424)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกวิิทยาการข้้อมููล (96424) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96)

482 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์
เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืืออนุุปริิญญาบริิหารธุุรกิิจ
สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ จากวิิทยาลััยชุุมชน
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา
10	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
14	ชุุดวิิชา

(18 หน่่วยกิิต)
(60 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับ 99203 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับ
			 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี 		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1) 99205	หลัักวิิทยาการข้้อมููลและ
99423	ข้้อมููลขนาดใหญ่่และการประยุุกต์์
(1)
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ 		
การแสดงผลด้้วยแผนภาพ
99424 	ปััญญาประดิิษฐ์์และการเรีียนรู้้�
99204 สถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููล
99323 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ 		
ของเครื่่�อง(1)
					สำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููล(1)
99425 ประสบการณ์์วิิชาชีีพวิิทยาการ
							ข้้อมููล(2)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์
เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10121 อารยธรรมมนุุษย์์

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96) วิิชาเอกวิิทยาการข้้อมููล (96424)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกวิิทยาการข้้อมููล (96424) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96)

484 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับ 99203 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับ
			 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี 		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
วิิชาเฉพาะด้้าน 11 ชุุดวิิชา
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1) 99205	หลัักวิิทยาการข้้อมููลและ
99323 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
(1)
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ 		
การแสดงผลด้้วยแผนภาพ 		สำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููล(1)
96415 ระบบธุุรกิิจอััจฉริิยะ
99314 โครงสร้้างข้้อมููลและขั้้�นตอนวิิธีี 99423	ข้้อมููลขนาดใหญ่่และการประยุุกต์์
99204 สถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููล
99315 สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์
99424	ปััญญาประดิิษฐ์์และการเรีียนรู้้�
					
และระบบปฏิิบััติิการ 		
ของเครื่่�อง(1)
						
99425 ประสบการณ์์วิิชาชีีพวิิทยาการ
							ข้้อมููล(2)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

485

4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีี
การสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
10	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
12	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(60 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา							
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิ
99203 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับ
			สำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และ		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
เทคโนโลยีี
วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1) 99205	หลัักวิิทยาการข้้อมููลและ
99423	ข้้อมููลขนาดใหญ่่และการประยุุกต์์
(1)
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ 		
การแสดงผลด้้วยแผนภาพ
99424 	ปััญญาประดิิษฐ์์และการเรีียนรู้้�
99204 สถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููล
99323 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ 		
ของเครื่่�อง(1)
					สำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููล(1)
99425 ประสบการณ์์วิิชาชีีพวิิทยาการ
							ข้้อมููล(2)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96) วิิชาเอกวิิทยาการข้้อมููล (96424)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกวิิทยาการข้้อมููล (96424) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96)

486 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีี
การสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
13	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(78 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา							
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิ
99203 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับ
			สำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และ		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
เทคโนโลยีี
วิิชาเฉพาะด้้าน 11 ชุุดวิิชา
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1) 99205	หลัักวิิทยาการข้้อมููลและ
99323 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
(1)
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ 		
การแสดงผลด้้วยแผนภาพ 		สำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููล(1)
96415 ระบบธุุรกิิจอััจฉริิยะ
99314 โครงสร้้างข้้อมููลและขั้้�นตอนวิิธีี 99423	ข้้อมููลขนาดใหญ่่และการประยุุกต์์
99204 สถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููล
99315 สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์
99424	ปััญญาประดิิษฐ์์และการเรีียนรู้้�
					
และระบบปฏิิบััติิการ 		
ของเครื่่�อง(1)
						
99425 ประสบการณ์์วิิชาชีีพวิิทยาการ
							ข้้อมููล(2)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96) วิิชาเอกวิิทยาการข้้อมููล (96424)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (96434) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96)

488 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร รหััส 96434

1.	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
10103	ทัักษะชีีวิิต
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
			
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต				
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับ 99203 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับ
			 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
วิิชาเฉพาะด้้าน 13 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 7 ชุุดวิิชา
96304 การสื่่�อสารข้้อมููลและระบบ
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1) 99315 สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์
					 เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์(1) 		
และระบบปฏิิบััติิการ
96407 การพััฒนาระบบสารสนเทศ	 99202 การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
99409 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี
									
สารสนเทศและการสื่่�อสาร(2)
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
96411 ระบบสารสนเทศและ
99201 วิิทยาศาสตร์์สำำ�หรัับเทคโนโลยีี 99321 การประยุุกต์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ
			 การจััดการความรู้้� 		
สารสนเทศและการสื่่�อสาร 		
และการสื่่�อสารสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
96412 การบริิหารโครงการ
99301 เทคโนโลยีีการบริิการผ่่านเว็็บ 99402 การจััดการความมั่่�นคงปลอดภััย
			 ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ		
และการประยุุกต์์ 		
ในระบบคอมพิิวเตอร์์
				
99314 โครงสร้้างข้้อมููลและขั้้�นตอนวิิธีี 99414 เทคโนโลยีีมััลติิมีีเดีีย

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

489

- และเลืือกอีีก 4 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการสื่่�อสาร รหััส 1
99313 การสื่่�อสารไร้้สายและเครืือข่่าย 99410 การจััดการและการออกแบบ
99412	หลัักการและการบริิหารเครืือข่่าย(1)
					
ระบบโทรคมนาคม
99419 ความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์
2) กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศธุุรกิิจ รหััส 2
96404 การตรวจสอบระบบงาน
96415 ระบบธุุรกิิจอััจฉริิยะ
99322 องค์์กรดิิจิทัิ ลั และการบริิหารจััดการ
			 คอมพิิวเตอร์์และการควบคุุม 99311 ระบบสำำ�นัักงานอััตโนมััติิ
			 ภายใน 		
และพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์
เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืืออนุุปริิญญาบริิหารธุุรกิิจ
สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ จากวิิทยาลััยชุุมชน
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา
10	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
14	ชุุดวิิชา

(18 หน่่วยกิิต)
(60 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96) วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (96434)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (96434) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96)

490 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับ 99203 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับ
			 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี 		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์			
วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1) 96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์(1)
99409 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี
				
99202 การวิิเคราะห์์ข้้อมููล 		
สารสนเทศและการสื่่�อสาร(2)
- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการสื่่�อสาร รหััส 1
99313 การสื่่�อสารไร้้สายและเครืือข่่าย 99410 การจััดการและการออกแบบ
99412	หลัักการและการบริิหารเครืือข่่าย(1)
					
ระบบโทรคมนาคม
99419 ความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์
2) กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศธุุรกิิจ รหััส 2
96404 การตรวจสอบระบบงาน
96415 ระบบธุุรกิิจอััจฉริิยะ
99322 องค์์กรดิิจิทัิ ลั และการบริิหารจััดการ
			 คอมพิิวเตอร์์และการควบคุุม 99311 ระบบสำำ�นัักงานอััตโนมััติิ
			 ภายใน 		
และพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์
เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับ 99203 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับ
			 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี 		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
วิิชาเฉพาะด้้าน 11 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 7 ชุุดวิิชา
96304 การสื่่�อสารข้้อมููลและระบบ
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1) 99315 สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์
					 เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์(1) 		
และระบบปฏิิบััติิการ
96407 การพััฒนาระบบสารสนเทศ	 99202 การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
99409 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี
									
สารสนเทศและการสื่่�อสาร(2)
- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการสื่่�อสาร รหััส 1
99313 การสื่่�อสารไร้้สายและเครืือข่่าย 99410 การจััดการและการออกแบบ
99412	หลัักการและการบริิหารเครืือข่่าย(1)
					
ระบบโทรคมนาคม
99419 ความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์
2) กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศธุุรกิิจ รหััส 2
96404 การตรวจสอบระบบงาน
96415 ระบบธุุรกิิจอััจฉริิยะ
99322 องค์์กรดิิจิทัิ ลั และการบริิหารจััดการ
			 คอมพิิวเตอร์์และการควบคุุม 99311 ระบบสำำ�นัักงานอััตโนมััติิ
			 ภายใน 		
และพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์(1)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96) วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (96434)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (96434) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96)

492 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีี
การสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
10	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
12	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(60 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา							
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิ
99203 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับ
			สำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และ		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
เทคโนโลยีี

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1) 96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์(1)
99409 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี
				
99202 การวิิเคราะห์์ข้้อมููล 		
สารสนเทศและการสื่่�อสาร(2)
- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการสื่่�อสาร รหััส 1
99313 การสื่่�อสารไร้้สายและเครืือข่่าย 99410 การจััดการและการออกแบบ
99412	หลัักการและการบริิหารเครืือข่่าย(1)
					
ระบบโทรคมนาคม
99419 ความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์
2) กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศธุุรกิิจ รหััส 2
96404 การตรวจสอบระบบงาน
96415 ระบบธุุรกิิจอััจฉริิยะ
99322 องค์์กรดิิจิทัิ ลั และการบริิหารจััดการ
			 คอมพิิวเตอร์์และการควบคุุม 99311 ระบบสำำ�นัักงานอััตโนมััติิ
			 ภายใน 		
และพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96) วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (96434)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (96434) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96)

494 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีี
การสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
13	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(78 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา							
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิ
99203 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับ
			สำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และ		
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
เทคโนโลยีี
วิิชาเฉพาะด้้าน 11 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 7 ชุุดวิิชา
96304 การสื่่�อสารข้้อมููลและระบบ
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1) 99315 สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์
					 เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์(1) 		
และระบบปฏิิบััติิการ
96407 การพััฒนาระบบสารสนเทศ	 99202 การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
99409 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี
									
สารสนเทศและการสื่่�อสาร(2)
- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการสื่่�อสาร รหััส 1
99313 การสื่่�อสารไร้้สายและเครืือข่่าย 99410 การจััดการและการออกแบบ
99412	หลัักการและการบริิหารเครืือข่่าย(1)
					
ระบบโทรคมนาคม
99419 ความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์
2) กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศธุุรกิิจ รหััส 2
96404 การตรวจสอบระบบงาน
96415 ระบบธุุรกิิจอััจฉริิยะ
99322 องค์์กรดิิจิทัิ ลั และการบริิหารจััดการ
			 คอมพิิวเตอร์์และการควบคุุม 99311 ระบบสำำ�นัักงานอััตโนมััติิ
			 ภายใน 		
และพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์(1)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (96) วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (96434)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (96111) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

496 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรเทคโนโลยีีผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์ รหััส 96111
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรเทคโนโลยีีผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์
Certificate in Product and Packaging Technology

ชื่่�อย่่อ
ป. (เทคโนโลยีีผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์)
Cert. in Product and Packaging Technology

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
รหััส 96
ประกาศนีียบััตรเทคโนโลยีีผลิิตภััณฑ์์
และบรรจุุภััณฑ์์
รหััส 96111

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า		
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า		
หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ทุุกสาขาวิิชา
	หรืือเทีียบเท่่า หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันการศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง หรืือ
5. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า หรืือสููงกว่่า จากสถาบััน
การศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 497
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 505
สมััครภาคปลาย 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 512

497

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรเทคโนโลยีีผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์ รหััส 96111
โครงสร้้างหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา
5	ชุุดวิิชา

(30 หน่่วยกิิต)
(30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
97316 เทคโนโลยีีการออกแบบ
97318 การออกแบบทางการพิิมพ์์
97431 เทคโนโลยีีการแปรรููป
(1)
			 ผลิิตภััณฑ์์และกระบวน		
และบรรจุุภััณฑ์์ 		
บรรจุุภััณฑ์์(1)
			 การผลิิตในอุุตสาหกรรม(1)
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
			
97103 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับบรรจุุภััณฑ์์ 97218 การจััดการดำำ�เนิินงานและ
97419 การจััดการคุุณภาพและ
97214	วััสดุุทางการพิิมพ์์และบรรจุุภััณฑ์์		
การเป็็นผู้้�ประกอบการ		มาตรฐานอุุตสาหกรรม
97219	วััสดุุอุุตสาหกรรมและ
97420 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
				
(2)
					
กรรมวิิธีีการผลิิต 		
โซ่่อุุปทานสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม	
				
				

								
หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการเก็็บคะแนนจากการทำำ�กิิจกรรมในระบบ e-Learning

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (96111)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96311) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

498 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรการโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ รหััส 96311
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรการโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
Certificate in Computer Programming

ชื่่�อย่่อ
ป. การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
Cert. in Computer Programming

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
รหััส 96
ประกาศนีียบััตรการโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
รหััส 96311

เปิิดสอน 2 กลุ่่�มวิิชา* ดัังนี้้�
1. กลุ่่�มวิิชาการโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ทั่่�วไป
รหััส 1
2. กลุ่่�มวิิชาการโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์บนอุุปกรณ์์
เคลื่่�อนที่่� รหััส 2
*ผู้้�สมััครต้้องกรอกชื่่�อและรหััสกลุ่่�มวิิชา
ที่่�ต้้องการศึึกษาลงในใบสมััครฯ (มสธ.1)
ข้้อ 19.3 และข้้อ 19.4 ให้้ครบถ้้วน
มิิฉะนั้้�นการสมััครของท่่านจะไม่่สมบููรณ์์

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า		
	หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�กระทรวง
ศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
2. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า
	หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันการศึึกษาที่่�กระทรวง
ศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า หรืือสููงกว่่า
จากสถาบัันการศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 499
ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 505

499

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรการโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ รหััส 96311 (เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
โครงสร้้างหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา
5	ชุุดวิิชา

(30 หน่่วยกิิต)
(30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
1) กลุ่่�มวิิชาการโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ทั่่�วไป รหััส 1
		- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1) 99420 การโปรแกรมเว็็บ(1)
99422 การโปรแกรมเชิิงวััตถุุ(1)
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ (1)					
		- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้� 			
96407 การพััฒนาระบบสารสนเทศ	 99316 การวิิเคราะห์์และการออกแบบ
					
ระบบเชิิงวััตถุุ
2) กลุ่่�มวิิชาการโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์บนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� รหััส 2
		- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1) 99420 การโปรแกรมเว็็บ(1)
99422 การโปรแกรมประยุุกต์์
(1)
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ 				
บนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�(1)
		- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้� 			
96407 การพััฒนาระบบสารสนเทศ	 99316 การวิิเคราะห์์และการออกแบบ 99319 การออกแบบส่่วนปฏิิสััมพัันธ์์
					
ระบบเชิิงวััตถุุ		
บนเว็็บและโมบาย
				

							

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96311)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

500 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
วิิชาเอกเทคโนโลยีีวิิศวกรรมการผลิิตและการจััดการ รหััส 96144
ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
วัน/เวลาสอบไล่
นักศึกษาใหม่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น
1) ส�ำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1,100 บาท
10141	วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
10151 ไทยศึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
ชุดวิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าสาขาวิิชาทางด้้านอุุตสาหกรรม หรืืออนุุปริิญญา สาขาวิิชาการจััดการ
	อุุตสาหกรรม การจััดการโลจิิสติิกส์์ หรืือในสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง จากวิิทยาลััยชุุมชน
10151 ไทยศึกษา
97218 การจัดการด�ำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการท�ำงานในอุตสาหกรรม

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

3) ส�ำเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
10151 ไทยศึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการท�ำงานในอุตสาหกรรม 1,000 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
4) ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
97218 การจัดการด�ำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการท�ำงานในอุตสาหกรรม 1,000 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
5) ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
97218 การจัดการด�ำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการท�ำงานในอุตสาหกรรม 1,000 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

501

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
วิิชาเอกเทคโนโลยีีบรรจุุภััณฑ์์และการจััดการผลิิตภััณฑ์์ รหััส 96154
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่

วัน/เวลาสอบไล่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น

1) ส�ำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10141	วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
10151 ไทยศึกษา
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
1,100 บาท
2) ส�ำเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทยี บเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรืออนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม จากวิทยาลัยชุมชน
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุษย์
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
10151 ไทยศึกษา
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,000 บาท
97218 การจัดการด�ำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
3) ส�ำเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม
1,100 บาท
10151 ไทยศึกษา
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
1,000 บาท
97218 การจัดการด�ำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
1,000 บาท
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
1,000 บาท
97420 การจัดการโลจิสต์ติกส์และโซ่อุปทานส�ำหรับอุตสาหกรรม
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
4) ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
10151 ไทยศึกษา
97218 การจัดการด�ำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

5) ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
10151 ไทยศึกษา
97218 การจัดการด�ำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

502 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ รหััส 96414
วัน/เวลาสอบไล่
ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น
1) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10103	ทัักษะชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
ชุดวิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืืออนุุปริิญญาบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ จากวิิทยาลััยชุุมชน
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
(1)
2,900 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
3) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่อ� สาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
99315 สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์และระบบปฏิิบััติิการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

4) ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
10151 ไทยศึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
2,900 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)
5) ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
การสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1,000 บาท
(1)
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
2,900 บาท
99315 สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์และระบบปฏิิบััติิการ
1,000 บาท

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

503

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกวิิทยาการข้้อมููล รหััส 96424
วัน/เวลาสอบไล่
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น
นัักศึึกษาใหม่่
1) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10103	ทัักษะชีีวิิต
1,100 บาท
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
ชุดวิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืืออนุุปริิญญาบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิ จากวิิทยาลััยชุุมชน
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
(1)
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
2,900 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์
การสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
(1)
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
2,900 บาท
99315 สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์และระบบปฏิิบััติิการ
1,000 บาท

เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีี
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
(1)
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
2,900 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์
การสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
(1)
96414 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
2,900 บาท
99314 โครงสร้้างข้้อมููลและขั้้�นตอนวิิธีี
1,000 บาท

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีี
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

504 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร รหััส 96434
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10103	ทัักษะชีีวิิต
1,100 บาท
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืืออนุุปริิญญาบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ จากวิิทยาลััยชุุมชน
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
99202 การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์
การสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
99202 การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
1,100 บาท

เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีี
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
99419 ความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศธุุรกิิจ
99311 ระบบสำำ�นัักงานอััตโนมััติิและพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์(1)
2,600 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์
การสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1,000 บาท
99202 การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
1,100 บาท

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ

เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีี
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

505

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96111
ชุดวิชา
97431 		 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์(1)
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
97214 		วััสดุุและการจััดการบรรจุุภััณฑ์์อย่่างยั่่�งยืืน
97218 		 การจัดการด�ำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
97419 		 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
97420 		 การจัดการโลจิสต์ติกส์และโซ่อุปทานส�ำหรับอุตสาหกรรม

ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่
4,700 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

วัน/เวลาสอบไล่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

บ่่าย
บ่่าย
เช้้า
บ่่าย

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส 96311 ทุกกลุ่มวิชา
ชุดวิชา
96408 		 การจัดการระบบฐานข้อมูล(1)
96414 		 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)
99420 		 การโปรแกรมเว็บ(1)

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่
3,200 บาท
2,900 บาท
4,000 บาท

วัน/เวลาสอบไล่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

506 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียน
ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
วิิชาเอกเทคโนโลยีีวิิศวกรรมการผลิิตและการจััดการ รหััส 96144
ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
วัน/เวลาสอบไล่
นักศึกษาใหม่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคปลาย
1) ส�ำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1,100 บาท
10151 ไทยศึกษา
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
ชุดวิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าสาขาวิิชาทางด้้านอุุตสาหกรรม หรืืออนุุปริิญญา สาขาวิิชาการจััดการ
	อุุตสาหกรรม การจััดการโลจิิสติิกส์์ หรืือในสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง จากวิิทยาลััยชุุมชน
10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย

3) ส�ำเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
10121 อารยธรรมมนุษย์
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
1,000 บาท
97219 	วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
4) ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
97219 	วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(1)

1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

6,900 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

5) ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในอุตสาหกรรม
หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

507

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
วิิชาเอกเทคโนโลยีีบรรจุุภััณฑ์์และการจััดการผลิิตภััณฑ์์ รหััส 96154
วัน/เวลาสอบไล่
ค่าชุดวิชาส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่
ส�ำหรับผู้สมัครภาคปลาย
1) ส�ำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
10103 ทักษะชีวิต
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
1,000 บาท
97103 ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
1,000 บาท
ชุดวิชา

2) ส�ำเร็จการศกึ ษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรืออนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม จากวิทยาลัยชุมชน
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
10131 สังคมมนุษย์
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
1,000 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
3) ส�ำเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม
10121 อารยธรรมมนุษย์
97103 ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับบรรจุภัณฑ์
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย

4) ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
94330 การจััดการการปฏิิบััติิการและการแปรรููปสิินค้้าเกษตร
97222 การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััลสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ
97318 การออกแบบทางการพิิมพ์์และบรรจุุภััณฑ์์(1)
99319 การออกแบบส่่วนปฏิิสััมพัันธ์์บนเว็็บและโมบาย

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ

1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
4,200 บาท
1,000 บาท

เสาร์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
อาทิิตย์์

15 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
	บ่่าย
	บ่่าย
เช้้า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

508 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกเทคโนโลยีีบรรจุุภััณฑ์์และการจััดการผลิิตภััณฑ์์ รหััส 96154 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาทางด้้านอุุตสาหกรรม
97103 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับบรรจุุภััณฑ์์
97214 	วััสดุุและการจััดการบรรจุุภััณฑ์์อย่่างยั่่�งยืืน
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
97418 ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
ในอุุตสาหกรรม

1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
15 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ รหััส 96414
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืืออนุุปริิญญาบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ จากวิิทยาลััยชุุมชน
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
(1)
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล
3,200 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
3) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่อ� สาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
(1)
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล
3,200 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
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วิิชาเอกวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ รหััส 96414 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
10151 ไทยศึึกษา
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1)
99203 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์

1,100 บาท
3,200 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีี
การสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกวิิทยาการข้้อมููล รหััส 96424
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืืออนุุปริิญญาบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ จากวิิทยาลััยชุุมชน
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
(1)
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล
3,200 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์
การสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1,000 บาท
(1)
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล
3,200 บาท
หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ

เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีี
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

510 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกวิิทยาการข้้อมููล รหััส 96424 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�ง หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีี
การสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
96408 การจััดการระบบฐานข้้อมููล(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
3,200 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร รหััส 96434
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืืออนุุปริิญญาบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ จากวิิทยาลััยชุุมชน
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

511

วิิชาเอกเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร รหััส 96434 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์
การสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีี
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�ง หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา(1)

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าที่่�ไม่่ใช่่สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีี
การสื่่�อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
10151 ไทยศึึกษา
96102 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
96304 การสื่่�อสารข้้อมููลและระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิิชาเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชา
		ที่่�ไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีีจากเว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
		สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีวัี นั และคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

512 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรเทคโนโลยีีผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์ รหััส 96111
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
97316 เทคโนโลยีีในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการผลิิต 6,900 บาท
ในอุุตสาหกรรม(1)
97318 การออกแบบทางการพิิมพ์์และบรรจุุภััณฑ์์(1)
4,200 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
97103 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับบรรจุุภััณฑ์์
1,000 บาท
97214 	วััสดุุและการจััดการบรรจุุภััณฑ์์อย่่างยั่่�งยืืน
1,000 บาท
(2)
97219 	วััสดุุอุุตสาหกรรมและกรรมวิิธีีการผลิิต
1,000 บาท
ชุุดวิิชา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
		เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการเก็็บคะแนนจากการทำำ�กิิจกรรมในระบบ e-Learning

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

513

7. วิธีการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
7.1 แผนภูมิขั้นตอนการสมัครและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ขั้้�นตอนที่่� 1

ศึึกษาคุุณสมบััติิการสมััคร โครงสร้้างหลัักสููตรที่่�ต้้องศึึกษา ค่่าใช้้จ่่าย
ในการสมััคร และรายละเอีียดอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้เข้้าใจก่่อนทำำ�การสมััคร

ขั้้�นตอนที่่� 2

เตรีียมเอกสารที่่�ใช้้เป็็นหลัักฐานการสมััครให้้ครบถ้้วน
(รายละเอีียด ข้้อ 7.4 หน้้า 516-517)

ขั้้�นตอนที่่� 3

ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนในหลัักสููตรที่่�ต้้องการศึึกษา
พร้้อมคำำ�นวณค่่าใช้้จ่่ายที่่�ต้้องชำำ�ระ
(รายละเอีียด ข้้อ 7.5 และ 7.6 หน้้า 517-518)

ขั้้�นตอนที่่� 4

เลืือกช่่องทางการสมััคร พร้้อมชำำ�ระค่่าสมััคร

สมััครเรีียนออนไลน์์ (ช่่องทางหลััก)
https://www.stou.ac.th/main/apply.html
ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอน ข้้อ 7.2 หน้้า 514
ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการสมััคร ได้้ที่่�
1)	ร้้าน 7-ELEVEN ทุุกสาขา หรืือจุุดบริิการ
	รัับชำำ�ระเงิินเคาน์์เตอร์์เซอร์์วิิส
2)	ชำำ�ระผ่่านบััตรเครดิิตจากระบบ Pay @ All

ขั้้�นตอนที่่� 5

สมััครทางไปรษณีีย์์
(กรณีีไม่่สามารถสมััครเรีียนทางออนไลน์์ได้้)
ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอน ข้้อ 7.3 หน้้า 515
ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการสมััคร ได้้ที่่�
1)	ร้้าน 7-ELEVEN ทุุกสาขา หรืือจุุดบริิการ
	รัับชำำ�ระเงิินเคาน์์เตอร์์เซอร์์วิิส
2. ที่่ทำ� ำ�การไปรษณีีย์์ทุุกแห่่ง ด้้วยบริิการ
Pay at Post (ยกเว้้นไปรษณีีย์์เอกชน)

มหาวิิทยาลััยรัับและตรวจสอบความครบถ้้วนสมบููรณ์์ของหลัักฐานการสมััคร
การสมััครครบถ้้วนสมบููรณ์์

การสมััครไม่่สมบููรณ์์

นัักศึึกษาเลืือกแผนการศึึกษา และเลืือกรููปแบบการสอบ

ติิดต่่อผู้้�สมััครเพื่่�อแก้้ไขปััญหาการสมััคร

มหาวิิทยาลััยแจ้้งผลการขึ้้�นทะเบีียนตอบรัับการเป็็นนัักศึึกษา
ภายใน 15 วัันทำำ�การ

ผู้้�สมััครดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาการสมััคร
ครบถ้้วนสมบููรณ์์
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7.2 การสมััครเป็็นนัักศึึกษาออนไลน์์
มหาวิิทยาลััยพััฒนาระบบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ของสัังคมปััจจุุบััน ผู้้�สนใจสมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่สามารถสมััครเรีียนทางออนไลน์์ผ่่านเว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััยที่่�
https://www.stou.ac.th/main/apply.html
คำำ�แนะนำำ�ก่่อนสมััครเรีียนออนไลน์์ ผู้้�สมััครต้้องเตรีียมเอกสารที่่�ใช้้เป็็นหลัักฐานประกอบการสมััครเข้้าศึึกษา
(รายละเอีียดเอกสาร ข้้อ 7.4 หน้้า 516-517) ในลัักษณะไฟล์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ ได้้แก่่ รููปถ่่ายสีีขนาด 2 นิ้้�ว และสำำ�เนาเอกสาร
อื่่�น ๆ รููปแบบไฟล์์ .JPG ศึึกษารายละเอีียดและดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนการสมััคร ดัังนี้้�

ขั้้�นตอนการสมััครเรีียนออนไลน์์

https://www.stou.ac.th/main/apply.html
ศึึกษาข้้อมููลและตััดสิินใจเลืือกเรีียน

สมัครสมาชิก และ
ยืนยันตัวตนผ่าน E-mail

กรอกข้้อมููลผู้้�สมััครให้้ถููกต้้องและครบถ้้วน

อััพโหลดเอกสารประกอบการสมััครเรีียน
ในลัักษณะไฟล์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์

ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
และค่าลงทะเบียนเรียน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
และเอกสารประกอบการสมัคร

สแกน QR-code ตรวจสอบการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษาหลัังการสมััคร 15 วััน
https://regis.stou.ac.th/STOU/app/SOENQYW01
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7.3 การสมััครเรีียนทางไปรษณีีย์์ (กรณีีไม่่สามารถสมััครเรีียนทางออนไลน์์ได้้)
สำ�หรับผู้สนใจที่ไม่มีความพร้อม หรือไม่สะดวกสมัครเรียนทางออนไลน์ สามารถเลือกช่องทางการสมัครทาง
ไปรษณีย์ได้ โดยดำ�เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
7.3.1	จัดเตรียมเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษา เลือกชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน
ในสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกที่ต้องการศึกษา และอัตราค่าใช้จ่าย (ศึกษารายละเอียดในข้อ 7.4 - 7.6 หน้า 516-518)
7.3.2 ดาวน์โหลดใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://
www.stou.ac.th พร้อมกรอกข้อมูลและระบุชดุ วิชาที่ตอ้ งการลงทะเบียนเรียน (ศึกษาตัวอย่างการกรอกใบสมัคร ข้อ 7.8
หน้า 522-523)
7.3.3 นำ�ใบสมัครฯ (มสธ.1) และบัตรประจำ�ตวั ประชาชนของผูส้ มัคร พร้อมอัตราค่าใช้จา่ ย ชำ�ระเงินค่าสมัคร
และลงทะเบียนเรียน ได้ที่
1) ร้าน 7-ELEVEN ทุกสาขา หรือจุดบริการรับชำ�ระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส
2) ที่ทำ�การไปรษณียท์ ุกแห่ง ด้วยบริการ Pay at Post (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)
7.3.4 นำ�เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษา และใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(มสธ.1) บรรจุลงในซอง ฝากส่ง ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ หรือบริษทข
ั นส่งพัสดุ โดยจ่าหน้าซองดังนี้

ฝ่ายรับนักศึกษา สำ�นักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุ
จัังหวััรดี 11120

516 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

7.4 เอกสารที่่�ใช้้เป็็นหลัักฐานประกอบการสมััครเข้้าศึึกษา
เตรียมเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษา ประกอบด้วย
7.4.1 รููปถ่า่ ยสีีขนาด 2 นิ้้�ว หน้้าตรง ไม่่สวมหมวก ไม่่สวมแว่่นตาดำำ� แต่่งกายสุุภาพ (ไม่่สวมเสื้้อ� ยืืดคอกลม)
ฉากหลัังของภาพเป็็นสีีพื้้�นเท่่านั้้�น สำำ�หรัับติิดในใบสมััครและขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา (มสธ.1)
7.4.2 	สำำ�เนาวุุฒิกิ ารศึึกษาฉบัับที่่ร� ะบุุหลัักสููตรที่่สำ� ำ�เร็็จการศึึกษาและวัันสำำ�เร็็จการศึึกษา เช่่น ใบรัับรองการสำำ�เร็็จ
การศึึกษา หรืือประกาศนีียบััตร หรืือปริิญญาบััตร หรืือใบรายงานผล (Transcript) จำำ�นวน 1 ฉบัับ
		 1) กรณีีเป็็นนัักศึึกษา มสธ. ที่่�ศึึกษาครบทุุกชุุดวิิชาตามหลัักสููตรและอยู่่�ระหว่่างรอผลการอนุุมััติิสำำ�เร็็จ
การศึึกษาจากสภามหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช จะสมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ได้้ต่่อเมื่่�อสภามหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
อนุุมัติั ใิ ห้้สำำ�เร็็จการศึึกษาแล้้ว และต้้องใช้้หนัังสืือรัับรองการสำำ�เร็็จการศึึกษา (มสธ.14) เป็็นหลัักฐานประกอบการสมััคร
			 2)		กรณีีใช้้สำำ�เนาวุุฒิกิ ารศึึกษาที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากสถาบัันการศึึกษาในต่่างประเทศต้้องส่่งหนัังสืือเทีียบ
คุุณวุุฒิิการศึึกษาจากกระทรวงศึึกษาธิิการ หรืือกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม เป็็นหลัักฐาน
ประกอบการสมััครด้้วย จำำ�นวน 1 ฉบัับ

อย่าปลอมแปลงวุฒิการศึกษาหรือเอกสารที่ใช้สมัครเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาและถูกดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
7.4.3 สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวประชาชน หรืือสำำ�เนาทะเบีียนบ้้าน อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง จำำ�นวน 1 ฉบัับ
1) กรณีีใช้้สำำ�เนาทะเบีียนบ้้าน ให้้ถ่่ายสำำ�เนาทะเบีียนบ้้านทั้้�งหน้้ารายการเกี่่�ยวกัับบ้้าน และหน้้าที่่�มีีชื่่�อ
ผู้ส้� มััครปรากฏอยู่่� กรณีีพำำ�นักั อยู่่�ในต่่างประเทศสามารถใช้้สำำ�เนาหนัังสืือเดิินทาง (Passport) เป็็นหลัักฐานการสมััครแทนได้้
2) กรณีีผู้้�สมััครที่่�เป็็นคนพิิการต้้องส่่งสำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวคนพิิการ และแบบกรอกข้้อมููลสำำ�หรัับผู้้�สมััคร
ที่่�เป็็นคนพิิการ ในหน้้า 524 แนบมาพร้้อมเอกสารการสมััคร ทั้้�งนี้้�คนพิิการควรติิดต่่องานบริิการนัักศึึกษาพิิการเพื่่�อรัับ
ข้้อสนเทศการสมััครก่่อน โปรดศึึกษารายละเอีียดหน้้า 9-10
		
3) กรณีีผู้้�สมััครที่่�เป็็นพระภิิกษุุ/สามเณร ต้้องส่่งสำำ�เนาหนัังสืือสุุทธิิสำำ�หรัับพระภิิกษุุ/สามเณร หน้้าที่่�
ระบุุรายละเอีียดการบรรพชา/อุุปสมบท หรืือหลัักฐานอื่่�นที่่�แสดงรายละเอีียดที่่�ตรงกัับคำำ�นำำ�หน้้าชื่่�อมาพร้้อมเอกสารการ
สมััครด้้วย จำำ�นวน 1 ชุุด/ฉบัับ
7.4.4 	สำำ�เนาหลัักฐานการเปลี่่ย� นคำำ�นำำ�หน้้าชื่่อ� ชื่่อ� ชื่่อ� สกุุล หรืือใบแต่่งตั้้ง� ยศ ใบสำำ�คัญ
ั การสมรส จำำ�นวน 1 ฉบัับ
(กรณีีคำำ�นำำ�หน้้าชื่่�อ ชื่่�อ ชื่่�อสกุุล ในหลัักฐานประกอบการสมััครไม่่ตรงกััน)
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7.4.5 หลัักฐานประกอบการสมััครทุุกฉบัับให้้ถ่า่ ยสำำ�เนาเอกสารด้้วยกระดาษขนาด A4 เท่่านั้้�น หากหลัักฐาน
ประกอบการสมััครมีีขนาดใหญ่่กว่่ากระดาษ A4 ให้้ย่่อขนาดลงก่่อนถ่่ายสำำ�เนาเอกสาร
7.4.6 ผู้้�สมััครต้้องรัับรองความถููกต้้องตรงกัับต้้นฉบัับของสำำ�เนาหลัักฐานการสมััครทุุกแผ่่นด้้วยข้้อความต่่อไปนี้้�
ขอรับรองความถูกต้องตรงกับต้นฉบับจริง และขอใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร
ลงชื่อ ............................................................................ ผู้สมัคร
(.......................................................................) ตัวบรรจง

7.4.7 ผู้้�สมััครที่่�เคยศึึกษาในมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราชและยัังไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษา ที่่�ประสงค์์จะสมััครเป็็น
นัักศึึกษาใหม่่ ต้้องกรอกแบบฟอร์์มขอลาออกจากการเป็็นนัักศึึกษาในหน้้า 525-526 และแนบมาพร้้อมเอกสารการสมััคร
7.4.8 ผู้้�สมััครที่่�เป็็นผู้้�ต้้องขััง ต้้องจััดส่่งหนัังสืืออนุุญาตให้้เข้้าศึึกษาได้้ของกรมราชทััณฑ์์ และแบบกรอกข้้อมููล
เพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับผู้้�สมััครที่่�เป็็นผู้้�ต้้องขััง ในหน้้า 525 แนบมาพร้้อมเอกสารการสมััครให้้ครบถ้้วน โปรดศึึกษารายละเอีียด
การรัับสมััครนัักศึึกษาสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังในหน้้า 11 ก่่อนทำำ�การสมััคร

7.5 การลงทะเบีียนเรีียน
ผู้้�สมััครสามารถลงทะเบีียนเรีียนได้้อย่่างน้้อย 1 ชุุดวิิชา แต่่ไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา โดยสามารถเลืือกชุุดวิิชาลงทะเบีียนเรีียน
ด้้วยวิิธีีดัังต่่อไปนี้้�
7.5.1		 ลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาจากโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนตามหลัักสููตรที่่�สมััครเรีียนในแต่่ละสาขาวิิชา
ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้แล้ว
7.5.2		 เลืือกชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรที่่�ต้้องศึึกษา โดยตรวจสอบ วััน เวลาสอบจากตารางสอบไล่่
ภาคการศึึกษาที่่�สมััครประกอบ เพื่่�อป้้องกัันการลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาสอบตรงกััน และชุุดวิิชาที่่�ไม่่เปิิดสอน
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7.6 รายละเอีียดอััตราค่่าใช้้จ่่ายที่่�ผู้้�สมััครต้้องชำำ�ระในการสมััคร
เป็็นนัักศึึกษาใหม่่
อัตราค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย
7.6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำ�นวน 1,400 บาท ได้แก่
1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท (ชำ�ระครั้งเดียวเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่)
		 ยกเว้น ผู้สมัครที่มีอายุครบ 60 ปีข้นึ ไป นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร
		 (ภาคต้น เปิดภาคการศึกษา 15 กันยายน ภาคปลาย เปิดภาคการศึกษา 15 มีนาคม ปีถัดไป)
		 ไม่ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท
2) ค่าบำ�รุงการศึกษา 500 บาท
3) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา 100 บาท
(ชำ�ระครั้งเดียวตลอดอายุของการเป็นนักศึกษา)
7.6.2 ค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาใหม่ จะต้องชำ�ระค่าลงทะเบียนเรียนตามจำ�นวนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยแต่ละชุดวิชาจะมีอัตรา
การเรียกเก็บที่รวมค่าเอกสารการสอนที่เป็นสิ่งพิมพ์ หรือเอกสารการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และค่าสื่อการศึกษา
ไว้แล้ว ผูส้ มัครจะต้องชำ�ระเงินค่าชุดวิชาตามอัตราทีก่ �ำ หนด เนอื่ งจากเป็นการลงทะเบียนเรียนครัง้ แรกของชุดวิชาแม้จะมี
เอกสารการสอนและสื่อการศึกษาของชุดวิชานั้น ๆ อยู่แล้วก็ตาม
ทั้งนี้ อัตราการเรียกเก็บแต่ละชุดวิชาจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสื่อการศึกษาประจำ�ชุดวิชา ค่ากิจกรรมฝึกปฏิบัติ
ของชุดวิชานั้น ๆ (ศึกษารายละเอียดตารางสอบไล่และอัตราค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่ภาคต้น หน้า 531-553 และ
ภาคปลาย หน้า 557-582)
ตัวอย่าง นางสาวตรีศร เขียวทอง สมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชา/วิชาเอกเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96434 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 2
รายละเอียดชุดวิชาที่ก�ำ หนดให้ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ดังนี้
ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
1,100 บาท

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำ หรับวิทยาศาสตร์และ
		
เทคโนโลยี

1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

ชุดวิชา
10141 	วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

นางสาวตรีศร เขียวทอง ลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชา จะต้องชำ�ระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
1,400 บาท
2. ค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชา เป็นเงิน
3,200 บาท
รวมจำ�นวนเงินที่นางสาวตรีศร เขียวทอง ต้องชำ�ระ
4,600 	บาท
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7.7 สนามสอบ
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับนัักศึึกษาในการจััดสอบ โดยการจััดสถานที่่�สอบ
ที่่�เรีียกว่่า “สนามสอบ” ทุุกจัังหวััดทั่่�วประเทศ และบางจัังหวััดมีีสนามสอบระดัับอำำ�เภอให้้นัักศึึกษาใช้้เป็็นสถานที่่�สอบ
เพื่่อ� ประโยชน์์ของนัักศึึกษา มหาวิิทยาลััยจึึงให้้นักั ศึึกษาเลืือกสนามสอบไว้้ก่อ่ น เพื่่อ� เป็็นแนวทางในการกำำ�หนดสนามสอบ
โดยให้้ผู้้�สมััครดำำ�เนิินการดัังนี้้�
7.7.1		 เลืือกสนามสอบในข้้อ 22 ของใบสมััครและขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา (มสธ.1) โดยทำำ�เครื่่�องหมาย
ในช่่อง และกรอกชื่่�อโรงเรีียนที่่�มหาวิิทยาลััยจััดเป็็นสนามสอบ และจัังหวััดสนามสอบให้้ครบถ้้วน สามารถศึึกษา
รายละเอีียดรายชื่่�อโรงเรีียนที่่�เป็็นสนามสอบจากหน้้า 520-521 มหาวิิทยาลััยจะจััดสอบตามสนามสอบที่่�นัักศึึกษาระบุุไว้้
ยกเว้้นสนามสอบดัังกล่่าวไม่่สามารถจััดสอบให้้ได้้ มหาวิิทยาลััยจะพิิจารณาจััดสอบในสนามสอบที่่�ใกล้้เคีียงกัับสนามสอบ
ที่่�นัักศึึกษาแจ้้งความประสงค์์ให้้มากที่่�สุุด
7.7.2		 กรณีีไม่่ระบุุสนามสอบ มหาวิิทยาลััยจะจััดสนามสอบให้้โดยใช้้รหััสไปรษณีีย์์ที่่�อยู่่�ที่่�นัักศึึกษาแจ้้งไว้้
เพื่่�อขอใช้้ในการติิดต่่อและรัับเอกสารจากมหาวิิทยาลััย โดยจะจััดสนามสอบให้้ในสนามสอบที่่�ใกล้้เคีียงกัับรหััสไปรษณีีย์์
ที่่�อยู่่�ให้้มากที่่�สุุดเป็็นเกณฑ์์ในการจััดสนามสอบ

x

22. สถานที่่�ให้้มหาวิิทยาลััยจััดสอบ
22.1 จััดสอบโดยใช้้รหััสไปรษณีีย์์ที่่�อยู่่�ตามข้้อ 12 เป็็นเกณฑ์์ในการจััดสอบของมหาวิิทยาลััย
22.2 จััดสอบ ณ สนามสอบโรงเรีียน..........................................................จัังหวััด .................................................
สำำ�หรัับการสอบซ่่อมของแต่่ละภาคการศึึกษาจะมีีจำำ�นวนสนามสอบลดลงจากสนามสอบที่่�จััดให้้ในการสอบ
ปลายภาค ทั้้�งนี้้�มหาวิิทยาลััยจะจััดสอบให้้กัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกสนามสอบไว้้และไม่่ได้้จััดเป็็นสนามสอบในภาคการศึึกษา
นั้้�น ให้้เข้้าสอบในสนามสอบที่่�ใกล้้เคีียงแทน โดยจะแจ้้งรายละเอีียดสนามสอบให้้กัับนัักศึึกษาทราบเป็็นรายบุุคคลทาง
ไปรษณีีย์์หรืือตรวจสอบกำำ�หนดการสอบและสนามสอบจากเว็็บไซต์์ที่่� https://www.stou.ac.th หรืือสอบถามทาง
โทรศััพท์์ (อััตโนมััติิ) หมายเลข 0 2504 7799 จััดส่่งข้้อความทางโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ที่่�นัักศึึกษาแจ้้งความประสงค์์ไว้้ หรืือ
ตรวจสอบสนามสอบบนอุุปกรณ์์พกพาผ่่านโมบายแอปพลิิเคชััน ก่่อนวัันสอบประมาณ 2 สััปดาห์์
อนึ่่�ง นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะย้้ายสนามสอบ สำำ�หรัับการสอบปลายภาค และการสอบซ่่อมต้้องยื่่�นคำำ�ร้้อง
ขอย้้ายสนามสอบให้้แล้้วเสร็็จก่่อนวัันสอบ 45 วััน โดยสำำ�เนาใบคำำ�ร้้องขอย้้ายสนามสอบ (มสธ.27) ได้้จากคู่่�มืือนัักศึึกษา
ที่่� ม หาวิิ ท ยาลัั ย จัั ด ส่่ ง ให้้ ท างไปรษณีี ย์์ ห ลัั ง ได้้ รัั บ การขึ้้� น ทะเบีี ย นเป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาแล้้ ว หรืือดาวน์์ โ หลดใบคำำ�ร้้ อ งจาก
https://www.stou.ac.th  บริิการนัักศึึกษา  นัักศึึกษาปริิญญาตรีี Download  แบบฟอร์์มต่่าง ๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรือ e-mail : ic.proffice@stou.ac.th
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รายชื่่�อโรงเรีียนที่่�เป็็นสนามสอบ
จัังหวััด
กรุุงเทพมหานคร

กระบี่่�
กาญจนบุุรีี
กาฬสิินธุ์์�
กำำ�แพงเพชร
ขอนแก่่น

จัันทบุุรีี
ฉะเชิิงเทรา
ชลบุุรีี

ชััยภููมิิ
ชุุมพร
เชีียงราย

ชื่่�อสนามสอบ
โรงเรีียนวััดสุุทธิิวราราม
โรงเรีียนชิิโนรสวิิทยาลััย
โรงเรีียนวััดราชาธิิวาส
โรงเรีียนมััธยมวััดธาตุุทอง
โรงเรีียนวััดนวลนรดิิศ
โรงเรีียนมััธยมวััดดาวคนอง
โรงเรีียนวััดประดู่่�ในทรงธรรม
โรงเรีียนมััธยมวััดบึึงทองหลาง
โรงเรีียนฤทธิิยะวรรณาลััย
โรงเรีียนบางกะปิิ
โรงเรีียนกุุนนทีีรุุทธารามวิิทยาคม
โรงเรีียนสุุรศัักดิ์์�มนตรีี
โรงเรีียนศีีลาจารพิิพััฒน์์
โรงเรีียนเศรษฐบุุตรบำำ�เพ็็ญ
โรงเรีียนวชิิรธรรมสาธิิต
โรงเรีียนพระโขนงพิิทยาลััย
โรงเรีียนวััดน้้อยนพคุุณ
โรงเรีียนอำำ�มาตย์์พานิิชนุุกููล
โรงเรีียนกาญจนานุุเคราะห์์
โรงเรีียนกาฬสิินธุ์์�พิิทยาสรรพ์์
โรงเรีียนกำำ�แพงเพชรพิิทยาคม
โรงเรีียนขอนแก่่นวิิทยายน
โรงเรีียนเมืืองพลพิิทยาคม
โรงเรีียนชุุมแพศึึกษา
โรงเรีียนเบญจมราชููทิิศ จัันทบุุรีี
โรงเรีียนเบญจมราชรัังสฤษฎิ์์�
โรงเรีียนชลกัันยานุุกููล
โรงเรีียนชลราษฎรอำำ�รุุง
โรงเรีียนสิิงห์์สมุุทร
โรงเรีียนชััยภููมิิภัักดีีชุุมพล
โรงเรีียนศรีียาภััย
โรงเรีียนสามััคคีีวิิทยาคม

จัังหวััด
ตราด
ตรััง
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา

นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์์
นนทบุุรีี

นราธิวาส
น่่าน
บึึงกาฬ
บุุรีีรััมย์์
ปทุุมธานีี
ประจวบคีีรีีขัันธ์์
ปราจีีนบุุรีี
ปััตตานีี

ชื่่�อสนามสอบ
โรงเรีียนตราษตระการคุุณ
โรงเรีียนวิิเชีียรมาตุุ
โรงเรีียนตากพิิทยาคม
โรงเรีียนสรรพวิิทยาคม
โรงเรีียนนครนายกวิิทยาคม
สถานศึึกษาในเขตอำำ�เภอเมืือง
โรงเรีียนปิิยะมหาราชาลััย
โรงเรีียนราชสีีมาวิิทยาลััย
โรงเรีียนบุุญวััฒนา
โรงเรีียนบััวใหญ่่
โรงเรีียนสีีคิ้้�ว
“สวััสดิ์์�ผดุุงวิิทยา”
โรงเรีียนกััลยาณีีศรีีธรรมราช
โรงเรีียนสตรีีทุ่่�งสง
โรงเรีียนสตรีีนครสวรรค์์
โรงเรีียนวััดเขมาภิิรตาราม
โรงเรีียนสตรีีนนทบุุรีี
โรงเรีียนปากเกร็็ด
โรงเรีียนนราธิิวาส
โรงเรีียนสุุไหงโก-ลก
โรงเรีียนศรีีสวััสดิ์์�วิิทยาคาร
โรงเรีียนปััว
โรงเรีียนบึึงกาฬ
โรงเรีียนบุุรีีรััมย์์พิิทยาคม
โรงเรีียนนางรอง
โรงเรีียนปทุุมวิิไล
โรงเรีียนธััญบุุรีี
โรงเรีียนประจวบวิิทยาลััย
โรงเรีียนหััวหิิน
โรงเรีียนปราจิิณราษฎรอำำ�รุุง
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
วิิทยาเขตปััตตานีี
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รายชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ (ต่อ)
จังหวัด
เชีียงใหม่่

ชััยนาท
พิิษณุุโลก
เพชรบูรณ์
เพชรบุรี
แพร่
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
มุกดาหาร
มหาสารคาม
แม่ฮ่องสอน

ยะลา

ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ล�ำปาง
ล�ำพูน
เลย
ศรีสะเกษ

ชื่อสนามสอบ
โรงเรีียนยุุพราชวิิทยาลััย
โรงเรีียนวััฒโนทััยพายััพ
โรงเรีียนเชีียงดาววิิทยาคม
โรงเรีียนชััยนาทพิิทยาคม
โรงเรีียนเฉลิิมขวััญสตรีี
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
โรงเรียนพิริยาลัย
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โรงเรียนแม่สะเรียง
“บริิพััตรศึึกษา”
โรงเรียนคณะราษฎรบ�ำรุง
โรงเรียนเบตง
“วีีระราษฎร์์ประสาน”
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนวัดป่าประดู่
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

จังหวัด
พระนครศรีีอยุุธยา
พะเยา
พิิจิิตร
สกลนคร

สงขลา

สตูล
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวล�ำภู
อ่างทอง
อุบลราชธานี
อุทัยธานี
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อ�ำนาจเจริญ

ชื่อสนามสอบ
โรงเรีียนอยุุธยาวิิทยาลััย
โรงเรีียนพะเยาพิิทยาคม
โรงเรีียนพิิจิิตรพิิทยาคม
โรงเรีียนสกลราชวิิทยานุุกููล
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
โรงเรีียนมหาวชิิราวุุธ
โรงเรีียนหาดใหญ่่รััฐประชาสรรค์์
โรงเรีียนนาทวีีวิิทยาคม
โรงเรีียนสตููลวิิทยา
โรงเรีียนสมุุทรสาครวิิทยาลััย
โรงเรีียนศรััทธาสมุุทร
โรงเรีียนสมุุทรปราการ
โรงเรีียนสตรีีสมุุทรปราการ
โรงเรีียนสระแก้้ว
โรงเรีียนสระบุุรีีวิิทยาคม
โรงเรีียนสิิงห์์บุุรีี
โรงเรีียนสุุโขทััยวิิทยาคม
โรงเรีียนสงวนหญิิง
โรงเรีียนสุุราษฎร์์ธานีี
โรงเรีียนเกาะสมุุย
โรงเรีียนสุุรวิิทยาคาร
โรงเรีียนปทุุมเทพวิิทยาคาร
โรงเรีียนหนองบััวพิิทยาคาร
โรงเรีียนอ่่างทองปััทมโรจน์์ วิิทยาคม
โรงเรีียนนารีีนุุกููล
โรงเรีียนเดชอุุดม
โรงเรีียนอุุทััยวิิทยาคม
โรงเรีียนอุุดรพิิทยานุุกููล
โรงเรีียนกุุมภวาปีี
โรงเรีียนอุุตรดิิตถ์์
โรงเรีียนอำำ�นาจเจริิญ
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7.8 ตััวอย่่างการกรอกใบสมััครและขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา (มสธ.1)
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)
(ด้านหน้า)
เลขประจำาตัวนักศึกษา
(เฉพาะเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

มสธ.1

ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ� ปีก�รศึกษ� 2565
คำ�แนะนำ� 1. ศึกษาตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากระเบียบการสมัครฯ
2. ทำาเครื่องหม�ย  ลงในช่องสี่เหลี่ยม
และกรอกข้อมูลตัวเลข/ตัวอักษรในช่อง  ช่องละหนึ่งตัวอักษร เช่น TRISORN ให้กรอกดังนี้
T R I S O R N
3. โปรดระวังอย่�ทำ�ให้ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ�นี้ ยับ ฉีกข�ด หรือเปียกนำ้� เพร�ะจะทำ�ให้ใช้ก�รไม่ได้

❑

❑ 1. ภ�คต้น (ยื่นใบสมัคร 1 เม.ย. 2565 – 1 ก.ย. 2565) ❑ 2. ภ�คปล�ย (ยื่นใบสมัคร 1 พ.ย. 2565 – 16 ก.พ. 2566)

1. ภ�คก�รศึกษ�ที่สมัคร

ข้อมูลผู้สมัคร

 3.1 ผู้สมัครทั่วไป
❑
4. ประเภทของผู้สมัคร
 4.1 บุคคลทั่วไป
❑
5. เพศ
❑ 5.1 ชาย
6. คำ�นำ�หน้�ชื่อ (ภ�ษ�ไทย) ❑ 6.1 นาย

3. กลุ่มผู้สมัคร

7. ชื่อ _ ชื่อสกุล (ภ�ษ�ไทย)

9. ชื่อ _ ชื่อสกุล (ภ�ษ�อังกฤษ)

0 5
วันที่


❑

ด้้วยกาวเท่่านั้้�น)

❑ 3.2 บัณฑิต มสธ. ❑ 3.3 เคยเป็นนักศึกษา มสธ. ❑ 3.4 เป็นนักศึกษา มสธ. ที่คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
❑ 4.2 พระ
❑ 4.3 คนพิการ ❑ 4.4 ผู้ต้องขัง ❑ 4.5 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
 5.2 หญิง
❑

❑ 6.2 นาง
❑ 6.3 นางสาว ❑ 6.4 ยศ/อื่น ๆ (ระบุชื่อเต็ม).............................................................................................

ตรีีศร เขีียวทอง

8. คำ�นำ�หน้�ชื่อ (ภ�ษ�อังกฤษ)

ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน

(โปรดติดรูปถ่ายภายใน
 ด้วยกาวเท่านั้น)

ติิดรููปถ่่ายขนาด 2 นิ้้�ว
(โปรดติิดรููปถ่่ายภายใน

3 1 2 0 1 0 1 5 4 4 3 7 9

2. เลขประจำ�ตัวประช�ชน

10. วัน/เดือน/ปี เกิด

รูปถ่าย 2 นิ้ว

❑

8.1 MR.


❑

8.2 MRS.

❑ 8.3 MISS ❑ 8.4 Other....................................................................................................................................

T R I S O R N		 K H I E W T H O N G
0 4
เดือน

ตรงตามทะเบียนบ้าน

2 5 1 0

11. รหัสไปรษณีย์จังหวัดเกิด

พ.ศ.

6 0 0 0 0

นครสวรรค์์
11.1 ชื่อจังหวัดเกิด ....................................................

❑ ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน

12. ที่อยู่ที่ต้องก�รให้มห�วิทย�ลัยใช้ในก�รติดต่อ และส่งเอกส�รต่�ง ๆ ให้นักศึกษ�
12.1 ชื่อ _ ชื่อสกุล ของผู้รับฝาก (กรณีให้ผู้อื่นรับเอกสารแทน)....................................................................................................................................................................................................................
หมู่่�บ้้านสััมมากร
12.2 ชื่อสถานที่ (บริษัท/ห้างร้าน หมู่บ้าน คอนโด อาคาร ฯลฯ) ระบุ...........................................................................................................................................................................................................
3
A4
รามคำำ�แหง
123/4
12.3 เลขที่..................................
12.4 หมู่ที่..................................
12.5 ตรอก/ซอย.........................................................................
12.6 ถนน..................................................................................
สะพานสููง
สะพานสููง
กรุุงเทพมหานคร
12.7 ตำาบล/แขวง..............................................
12.8 อำาเภอ/เขต.........................................
12.9 จังหวัด.......................................................
12.10 รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ 1 0 2 4 0
13. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ที่บ้�น 0 2 3 7 3 4 5 6 7 14. เบอร์โทรศัพท์ที่ทำ�ง�น
ต่อ

เว้้นช่่อง 1 ช่่องระหว่่าง
ชื่่�อตััว และชื่่�อสกุุล
รหััสไปรษณีีย์์จัังหวััดเกิิด
เช่่น เกิิดจัังหวััดนครสวรรค์์
รหััสไปรษณีีย์์ 60000

กรอกรหััสไปรษณีีย์์
ที่่�อยู่่�ให้้ถููกต้้อง

15. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0 9 9 8 0 8 7 7 7 7
16. ช่องท�งก�รติดต่อสื่อส�รท�งอิเล็กทรอนิกส์
Trisorn5410@hotmail.com
16.1 e-mail address..............................................................................................................

ข้อมูลก�รสมัคร
17. หนังสือสำ�คัญแสดงคุณวุฒิก�รศึกษ�ที่ใช้เป็นหลักฐ�นก�รสมัคร (มห�วิทย�ลัยจะส่งตรวจสอบคว�มถูกต้องกับสถ�นศึกษ� ห�กพบว่�มีก�รปลอมแปลงหรือใช้เอกส�รปลอมจะดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ย)
ปาริิชาติิ เขีียวทอง
17.1 ชื่อ _ ชื่อสกุลของผู้สมัครตามใบวุฒิการศึกษา (เฉพาะกรณีทไี่ ม่ตรงกับชื่อ-ชื่อสกุลในปัจจุบันเท่านั้น)...............................................................................................................................................
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการตลาด
17.2 ชื่อวุฒิการศึกษา (กรอกตามใบวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร) ......................................................................................................................................................................................................................
โรงเรีียนพณิิชยการพิิษณุุโลก
17.3 ชื่อสถานศึกษาตามใบวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร .....................................................................................................................................................................................................................................
17.4 เลขประจำาตัวนักเรียน/นักศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร (ถ้ามี) 7 2 1 2
(กรอกข้อมูลเริ่มจากช่องแรกด้านซ้ายมือ)
พิิษณุุโลก
17.5 จังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา ..............................................................................
17.6 ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา 2 5 5 0 17.7 ประเทศ .............................................................................
18. อ�ชีพ..................................................................................................................... (กรณีผู้สมัครใช้วุฒิก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�ตอนต้นหรือเทียบเท่� ต้องกรอกร�ยละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์ม มสธ.31)
19. ส�ข�วิช�/แขนงวิช�/วิช�เอกที่ต้องก�รสมัครเข้�ศึกษ�
เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี รหัสสาขาวิชา 9 6 19.2 แขนงวิชา/วิชาเอก……...................................................
19.1 สาขาวิชา.......................................................
รหัสแขนงวิชา/วิชาเอก 9 6 4 3 4
เทคโนโลยีีสารสนเทศธุุรกิิจ 19.4 รหัสกลุ่มวิชา/กลุ่มวิชาเฉพาะ 2
19.3 กลุ่มวิชา/กลุ่มวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)....................................................................
คำ�รับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกใน มสธ.1 พร้อมทั้งหลักฐานที่ใช้สมัครทั้งหมดถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริงทุกประการ และอนุญาตให้ตรวจสอบข้อมูลกับสำานักงานกลางทะเบียนราษฎร์ รวมทัง้ ยินยอมให้ใช้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเท่านัน้ หากข้อความข้างบนนีไ้ ม่เป็นความจริงเพียงข้อใด
ข้อหนึ่ง หรือหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตรงตามระเบียบการสมัครฯ หรือเป็นหลักฐานปลอม หรือเป็นข้อความเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาได้
ทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องคืน ค่าบำารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาที่ได้ชำาระแก่มหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใด
ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

ลงชื่อ.......................................................................................
(ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทะเบียนและวัดผล)

ตรีีศร เขีียวทอง
ล�ยมือชื่อ.........................................................................................ผู
้สมัคร
นางสาวตรีีศร เขีียวทอง
ตัวบรรจง (.................................................................................................)
1 เดือน ...............................................
เมษายน
2565
วันที่ ......................
พ.ศ. .................

ลงลายมืือชื่่�อผู้้�สมััคร
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ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)
(ด้านหลัง)
20. ข้อมูลก�รลงทะเบียนเรียนและค่�ใช้จ่�ยที่ต้องชำ�ระในก�รสมัครเป็นนักศึกษ�ภ�คก�รศึกษ�แรก

ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยที่ต้องชำ�ระในก�รสมัครเป็นนักศึกษ�และลงทะเบียนเรียน ประกอบด้วย

จำ�นวนเงินรวม (บ�ท)

20.1 ค่�ธรรมเนียมก�รสมัครที่ผู้สมัครต้องชำ�ระเท่�กันทุกคน

1,400

(ประกอบด้วย ค่�ธรรมเนียมแรกเข้� 800 บ�ท + ค่�บำ�รุงก�รศึกษ� 500 บ�ท + ค่�ธรรมเนียมก�รเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษ�เหม�จ่�ย 100 บ�ท)

20.2 ค่�ลงทะเบียนเรียน
รหัสชุดวิช�
1.
2.
3.

ค่�ชุดวิช�สำ�หรับ
นักศึกษ�ใหม่
(บ�ท)

ชื่อชุดวิช� (ภ�ษ�ไทย)

1 0 1 4 1
1 0 1 5 1
9 6 1 0 2

วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ชุดวิชา .................................................................................................................................................
ไทยศึึกษา
ชุดวิชา .................................................................................................................................................
คณิิตศาสตร์์และสถิิติิสำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ชุดวิชา .................................................................................................................................................

1,100
.................................
1,100
.................................
1,000
.................................

รวมค่�ชุดวิช�สำ�หรับนักศึกษ�ใหม่

ยอดรวมที่ต้องชำ�ระทั้งสิ้น (ข้อ 20.1 + 20.2)

3,200
4,600

21. วิธีก�รชำ�ระเงิน
21.1 สมัครท�งไปรษณีย์
1) ชำาระเงิน ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้าน 7-11 หรือ ที่ทำาการไปรษณีย์ (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญ�ตเอกชน) ด้วยบริการ Pay at Post
วนและบรรจุุ
ลงซอง
ฝากส่่ง ณง ที่่ณ�ทำทีำ�การไปรษณีีย์์
งพััสงดุุพัสดุ
2) ตรวจสอบเอกสารให้้
ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้้
ครบถ
วนและบรรจุ
ลงซองฝากส
่ทําการไปรษณีหรืืย อหรืบริิอษับริัทขนส่่
ษัทขนส

22. สถ�นที่ให้มห�วิทย�ลัยจัดสอบ

 22.1 จัดสอบโดยใช้รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ตามข้อ 12 เป็นเกณฑ์ในการจัดสอบของมหาวิทยาลัย
❑
❑ 22.2 จัดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียน............................................................................................ จังหวัด.................................................................
ข้อมูลประกอบก�รสมัคร (ให้ผู้สมัครทำ�เครื่องหม�ย  ในช่อง ❑ )
23. สถ�นภ�พ
 1. โสด

❑

25. สัญช�ติ


❑

1. ไทย

❑

2. สมรส

❑

3. หม้าย

24. เชื้อช�ติ
 1. ไทย

❑

2. จีน

❑

3. อื่น ๆ ระบุ..................

 1. พุทธ
❑

❑
❑

2. 3,001 _ 6,000

❑
❑
❑

2. ม.6


❑
❑

2. การทำางาน

❑

26. ศ�สน�

❑

2. จีน

❑

3. อื่น ๆ ระบุ...............................................

❑

2. อิสลาม

❑

3. คริสต์

❑

4. 9,001 _ 12,000

4. ปวท.

4. คู่สมรส

❑ 3. อื่น ๆ ระบุ.............

27. ร�ยได้ปัจจุบันผู้สมัคร (บ�ท/เดือน)

❑
❑

1. 3,000 หรือน้อยกว่า
5. 12,001 _ 15,000

28. วุฒิก�รศึกษ�สูงสุด
1. ม.3

❑

❑
❑

5. ปวส.
9. ปริญญาเอก

29. เงินที่ใช้ในก�รศึกษ�ผู้สมัครได้ม�จ�ก
1. กองทุน กยศ.

❑
❑

5. ญาติ

30. สถ�นศึกษ�อื่น ๆ ที่ผู้สมัครกำ�ลังศึกษ�อยู่ในปัจจุบัน
 1. ไม่ได้ศึกษาในสถาบันอื่น

❑
❑

❑

6. 15,001 _ 18,000

6. อนุปริญญา

6. การกู้ยืม

5. โทรทัศน์

6. เพื่อน/ญาติ

32. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้สมัครมีใช้ (เลือกได้ม�กกว่� 1 ข้อ)
1. มีคอมพิวเตอร์แต่ไม่มีอินเทอร์เน็ต  2. มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

❑

❑

4. วิทยุ

❑
❑

❑
❑

3. ปวช.
7. ปริญญาตรี

❑
❑

❑
❑

3. บิดามารดา

❑

7. มากกว่า 18,000

8. ปริญญาโท

7. อื่น ๆ ระบุ...............................

2. วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของรัฐ สาขาวิชา...........................................................................

3. วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของเอกชน สาขาวิชา.......................................................

❑
❑

3. 6,001 _ 9,000

10. อื่น ๆ ระบุ...............................

31. ท่�นรับรู้ข่�วส�รก�รรับสมัครจ�กแหล่งใด (เลือกได้ม�กกว่� 1 ข้อ)
1. แผ่นพับ มสธ.
2. หนังสือพิมพ์.........................

❑
❑

❑

❑

5. โทรทัศน์

❑

4. อื่น ๆ ระบุ..............................................

❑

❑

3. SMS

❑
❑

3. โทรศัพท์มือถือที่ติดต่ออินเทอร์เน็ตได้

7. อินเทอร์เน็ต WWW.................

❑
❑

4. วิทยุ
8. อื่น ๆ ระบุ................................

6. อื่น ๆ ระบุ................................

ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลและหลักฐ�นก�รสมัครให้ครบถ้วน มิฉะนั้นอ�จมีผลต่อก�รขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ�ต�มระยะเวล�ที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด
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8. แบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติม
8.1 	คนพิการที่สมัครเป็นนักศึกษาของ มสธ. โปรดกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้ให้ครบถ้วน และส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร

&

แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับผู้สมัครที่เป็นคนพิการ
โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างและท�ำเครื่องหมาย 3 ลงใน o ตามความเป็นจริง
1. ค�ำน�ำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล..................................................................... o มีบัตรคนพิการ o ไม่มีบัตรคนพิการ
สาขาวิชาที่สมัคร............................................................. แขนงวิชา/วิชาเอก..................................................................
2. เลขประจ�ำตัวคนพิการ
3. ลักษณะความพิการ* (ระบุลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ)
3.1 ทางการมองเห็น o ตาบอดทั้งสองข้าง o สายตาเลือนราง o อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................
3.2 ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย o หูหนวก
o หูตึง
o อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................
3.3 ทางกาย/การเคลื่อนไหว
o ใช้ไม้คํ้ายัน 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 ลักษณะความพิการ (ระบุ) .................................................................................................................
4.	ความสามารถในการศึกษา o เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป o ใช้คอมพิวเตอร์ได้
o ใช้เครื่องช่วยฟัง
o อื่น ๆ (ระบุ เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ภาษามือ) ..................................................
5.	ความสามารถในการเข้าสอบ o เข้าสอบในห้องสอบปกติ o ขอให้จัดสอบในห้องสอบชั้นล่าง (เดินขึ้นอาคารไม่ได้)
o อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................................
7. ความสามารถในการท�ำแบบทดสอบ
6. ความสามารถในการอ่านแบบทดสอบ	
o ขอให้จัดแบบทดสอบปกติ
o เขียนค�ำตอบในกระดาษค�ำตอบปกติได้
o ขอให้ขยายตัวอักษรในแบบทดสอบให้ใหญ่ขึ้น (18 พอยต์) o เขียนค�ำตอบลงในแบบทดสอบ
o ขอให้บันทึกเสียงข้อสอบใส่เทปเสียง
o ขอบันทึกเสียงค�ำตอบลงในเทปเสียง (ปรนัย+อัตนัย)
		
o ขอบันทึกเสียงเฉพาะค�ำตอบอัตนัยลงในเทปเสียง
ขอแสดงความประสงค์เกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ตามประกาศของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดังนี้
o มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน		
o ไม่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่เข้าศึกษานี้เป็นปริญญาตรีใบแรกของข้าพเจ้า และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ตามที่ระบุไว้ในประกาศของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ทุกประการ และข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้กบั มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นความจริงทุกประการ

&

* **** ***** ** *

							ลงชื่อผู้สมัคร...........................................................................
							
วันที่ .........................................................................
หมายเหตุุ * คนพิิการที่่�จะสมััครเป็็นนัักศึึกษา ให้้ติิดต่่อที่่�งานบริิการนัักศึึกษาพิิการ ฝ่่ายแนะแนวการศึึกษา เพื่่�อรัับข้้อสนเทศด้้านการศึึกษา ก่่อนตััดสิินใจสมััคร
		เข้้าศึึกษา โดยติิดต่่อที่่�โทรศััพท์์ 0 2504 7821-3 โทรสาร 0 2503 3963 หรืือ e-mail: ds.esoffice@stou.ac.th หรีืื�อที่่� https://www.stou.ac.th
		โปรดศึึกษารายละเอีียดหน้้า 9-10
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8.2 ผูส้ มัครเป็นนักศึกษาที่เป็นผูต้ อ้ งขัง โปรดกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้ให้ครบถ้วน และส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร
แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง
F โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างและท�ำเครื่องหมาย 3 ลงใน o ตามความเป็นจริงและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร

1.	ชื่่�อผู้้�สมััคร (คำำ�นำำ�หน้้าชื่่�อ-ชื่่�อ-ชื่่�อสกุุล) ............................................................................................................
สาขาวิิชาที่่�สมััคร......................................................................... แขนงวิิชา/วิิชาเอก............................................
......................................................................
2.	ชุุดวิิชาที่่�ลงทะเบีียนเรีียน 	ชุุดวิิชาที่่� 1
				ชุุดวิิชาที่่� 2
......................................................................
				ชุุดวิิชาที่่� 3
......................................................................
3. เรืือนจำำ� ................................................................................................................................................................
การดำำ�เนิินการขออนุุญาตต่่อกรมราชทััณฑ์์เพื่่�อสมััครเข้้าศึึกษาใน มสธ.
o ยังไม่ได้ด�ำเนินการขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์
o อยู่ระหว่างด�ำเนินการขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์
o ด�ำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งใบอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์มาพร้อมกับเอกสารการสมัคร

*****
*****
*****

&

ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขังต้องกรอกแบบกรอกข้อมูลข้างต้น ส่งมาพร้อมหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษาได้ของ
กรมราชทัณฑ์ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติมด้วย
8.3	ผู้สมัครที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา มสธ. ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ โปรดกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้
ให้ครบถ้วน และส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร
(1) แบบฟอร์์มขอลาออกจากสถานภาพนัักศึึกษาเดิิม สำำ�หรัับผู้้�สมััครที่่ยั� ังมีีสถานภาพเป็็นนัักศึึกษา มสธ. และ
ไม่่ได้้ลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาที่่�ผ่่านมา ที่่�ประสงค์์จะสมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่
แบบฟอร์มขอลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิม เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
ส�ำหรับผู้สมัครที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในสถานภาพเดิม
F โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างและท�ำเครื่องหมาย 3 ลงใน o ตามความเป็นจริงและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร

ชื่่�อผู้้�สมััคร (คำำ�นำำ�หน้้าชื่่�อ - ชื่่�อ - ชื่่�อสกุุล) ..............................................................................................................
เลขประจำำ�ตััวประชาชน
ขอลาออกจากสถานภาพนัักศึึกษาเดิิมตามเลขประจำำ�ตััวนัักศึึกษา
เพื่่�อสมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ ปีีการศึึกษา 2565
o 1) ภาคต้้น
o 2) ภาคปลาย

*************
**********

						

ลายมืือชื่่�อผู้้�สมััคร.........................................................................
วัันที่่� ............เดืือน.................................พ.ศ........................

&

						

ผู้สมัครที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา มสธ. และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดไว้ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
ที่่�มีีความประสงค์์จะสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ ต้้องดำำ�เนิินการลาออกจากสถานภาพนัักศึึกษาเดิิม โดยกรอกแบบฟอร์์ม
ขอลาออกจากสถานภาพนัักศึึกษาเดิิมข้้างต้้นและส่่งมาพร้้อมเอกสารการสมััคร เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััยอนุุญาตให้้ศึึกษา
ได้้เพีียงหลัักสููตรเดีียวเท่่านั้้�น
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(2) แบบฟอร์์มขอลาออกจากสถานภาพนัักศึึกษาเดิิม สำำ�หรัับผู้้�สมััครที่่มีี� สถานภาพเป็็นนัักศึึกษา มสธ.
และมีีการลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาไว้้ในภาคการศึึกษาก่่อนภาคที่่�สมััครเข้้าศึึกษา

&

แบบฟอร์มขอลาออกส�ำหรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา มสธ. ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ก่อนภาคที่ท�ำการสมัคร
F โปรดกรอกข้อมูลและท�ำเครื่องหมาย 3 ลงใน o ให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร

ชื่่�อผู้้�สมััคร (คำำ�นำำ�หน้้าชื่่�อ - ชื่่�อ - ชื่่�อสกุุล) ..........................................................................................................
เลขประจ�ำตัวประชาชน
เลขประจำำ�ตััวนัักศึึกษาเดิิม
สมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ในภาค ...../......

*************
**********

	ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิ ทยาลัยถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษาก่อนภาคที่สมัคร
ทุกชุดวิชา และขอยนื ยันไม่เข้าสอบในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรยี นไว้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ให้ต่อไป
						
						

ลายมืือชื่่�อผู้้�สมััคร.....................................................................
วันที่ ............เดือน............................พ.ศ........................

แบบฟอร์์มสำำ�หรัับผู้้�สมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ของ มสธ. ที่่ยั� ังมีีสถานภาพนัักศึึกษาของ มสธ. และได้้ลงทะเบีียน
เรีียนไว้้ในภาคการศึึกษาก่่อนภาคที่่�สมััคร หากประสงค์์ให้้มหาวิิทยาลััยขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา ต้้องกรอกแบบฟอร์์ม
ขอลาออกสำำ�หรัับผู้้�สมััครเป็็นนัักศึึกษา มสธ. ที่่�มีกี ารลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาก่่อนภาคที่่�สมััครข้้างต้้น ส่่งมาพร้้อม
เอกสารการสมััคร ทั้้�งนี้้�มหาวิิทยาลััยจะดำำ�เนิินการถอนชุุดวิิชาทุุกชุุดวิิชาที่่�มีกี ารลงทะเบีียนเรีียนไว้้ในภาคก่่อนภาคที่่�สมััคร
และไม่่แจ้้งผลการสอบ
	ผู้้�สมััครที่่�เป็็นนัักศึึกษาและอยู่่�ในเกณฑ์์คาดว่่าจะสำำ�เร็็จการศึึกษาในภาคการศึึกษาก่่อนภาคที่่�สมััคร จะสมััคร
เข้้าเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ได้้ต้้องได้้รัับอนุุมััติิการสำำ�เร็็จการศึึกษาในสถานภาพนัักศึึกษาเดิิม จากสภามหาวิิทยาลััยสุุโขทััย
ธรรมาธิิราชเรีียบร้้อยแล้้วเท่่านั้้�น ดัังนี้้�
1) ผู้้�สมััครเป็็นนัักศึึกษาที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์คาดว่่าจะสำำ�เร็็จการศึึกษาในการสอบไล่่ ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2564
จะสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ได้้ในภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
2) ผู้้�สมััครเป็็นนัักศึึกษาที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์คาดว่่าจะสำำ�เร็็จการศึึกษาในการสอบไล่่ ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2564
จะสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ได้้ในภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
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8.4	ผู้้�สมััครเป็็นนัักศึึกษาที่่�ใช้้วุุฒิิการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นหรืือเทีียบเท่่าเป็็นหลัักฐานการสมััคร โปรด
กรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ให้้ครบถ้้วน เพื่่�อใช้้ในการเทีียบประสบการณ์์เทีียบเท่่าระดัับมััธยมศึึกษา
	ตอนปลายและส่่งไปพร้้อมเอกสารการสมััคร

มสธ.31
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษำที่ใช้วุฒิกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
หรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้ในกำรเทียบประสบกำรณ์เทียบเท่ำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
โปรดกรอกขอมูลตามรายละเอียดแบบฟอรมและสงมาพรอมเอกสารการสมัคร เพื่อมหาวิทยาลัยจะใชเปนขอมูลพิจารณารับ
สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ
ทานเขาเปนนักศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามคุณสมบัติการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เลขประจาตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่
เดือน
พ.ศ.
คานาหน้าชื่อ ...................... ชื่อ ................................................................. ชื่อสกุล ...................................................................
ชื่อเต็มวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ........................................................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ..................................................................................................... ปีที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ.
โปรดระบุอาชีพ ลักษณะงานที่ทา และปี พ.ศ. ที่เริม่ ประกอบอาชีพจนถึงปัจจุบัน
(ถ้าพื้นที่การให้ข้อมูลไม่เพียงพอสามารถใช้กระดาษเปล่าแนบเพิ่มเติมได้)
ลำดับ

อำชีพ

ลักษณะงำนที่ทำ

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ถึง ปี พ.ศ.

7. กรณีท่านมีใบประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาที่มีหน่วยงานออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยองค์กรวิชาชีพ
ให้ท่านระบุ พร้อมแนบสาเนาเอกสาร
7.1 ....................................................................................................................................................................................................
7.2 ....................................................................................................................................................................................................
7.3 ....................................................................................................................................................................................................
7.4 ....................................................................................................................................................................................................
7.5 ....................................................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ ..........................................................
ตัวบรรจง (..........................................................)
วันที่ ............ เดือน ....................... พ.ศ. ..............

9. ตารางสอบไล่
และ
อััตราค่่าชุุดวิิชา
สำำ�หรัับนัักศึึกษาใหม่่
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
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9.1 ตารางสอบไล่่ ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565

		 วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
ตารางสอบไล่่ วัันเสาร์์ที่่� 28 มกราคม 2566
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.
10103
10111
10161
10162
10163
10171
11011
12301
12313
12410
13201
13413
14421
16360
16426
16440
16445
16448
16452
16457
20303
21002
21007
21223
23304
24413
26001
27416
30204
30205
30211

ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
การใช้ภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียนภาษาเขมร
วิวัฒนาการการเมืองไทย
ท้องถิ่นไทย
ลักษณะภาษาไทย
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการข้อมูล
การเขียนภาษาอังกฤษ 2
การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อาหารและโภชนาการสำ�หรับเด็กปฐมวัย
แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โรงเรียนกับชุมชน
การประเมินโครงการ
ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
องค์การและการจัดการ
คณิตศาสตร์และสถิติ
องค์การและการจัดการ และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการตัดสินใจ

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.
10131
10141
10172
11006
11111
12306
12407
13203
13411
14212
14317
15206
15233
15307
20301
20302
21330
22304
24415
25304
26003
26404
27401
30201
30210
31302
31308
31411
32204
32207
32209
32303

สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
การอ่านภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
สังคมและวัฒนธรรมไทย
วรรณคดีไทย
แนวคิดไทย
การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การอ่านภาษาอังกฤษ 2
คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�หรับนักนิเทศศาสตร์
กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำ�หรับวัยรุ่น
การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำ�หรับเด็ก
สื่อเพื่อการเรียนรู้สำ�หรับผู้สูงอายุ
หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด
การสำ�รวจปริมาณและการประมาณราคา
ทฤษฎีและปฏิบัติการสำ�รวจปริมาณและการประมาณ
ราคางานก่อสร้าง
การจัดการทรัพยากรอาคาร
การบัญชีขั้นต้น
การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
การจัดการการเงิน
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ตารางสอบไล่่ วัันเสาร์์ที่่� 28 มกราคม 2566 (ต่่อ)
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.
31301
31307
32201
32205
32206
32210
32301
32310
32311
32324
32333
32334
32338
32401
32454
32474
32477
32494
33201
33206
33304
33308
33309
33454
41211
41212
41214
41215
41432
41451
51109
52303
52314
52406
53203

การวางแผนงานก่อสร้าง
ทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนงานก่อสร้าง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
การบัญชีขั้นกลาง 2
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด
และการศึกษาความเป็นไปได้
เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์ และ
การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ
การบริหารราชการไทย
สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่
การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ
นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหาร
การปกครองท้องที่
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้
กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน
กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอืน่
กฎหมายระหว่างประเทศ
การพยาบาลพื้นฐาน และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข
การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ
สุขภาพกับการพัฒนา

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.
32304
32316
32327
32335
32342
32364
32426
32432
32443
32444
32446
32447
32449
32451
32453
32466
32475
32484
33202
33205
33306
33311
33447
33449
33451
33452
33453
41003
41216
41218
41231
41321

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการขายและศิลปะการขาย
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ภาวะผู้น�ำ และพฤติกรรมองค์การ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงิน
และการบัญชีเพื่อการจัดการ
การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชี
และการตรวจสอบภายใน
การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการต้นทุน
เชิงกลยุทธ์
การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการ
ธุรกิจนำ�เข้า-ส่งออก
การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน
การคลังและงบประมาณ
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่
การบริหารโครงการ
การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
กฎหมายอาญาสำ�หรับนักปกครองท้องที่
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ส�ำ หรับ
นักปกครองท้องที่
การบริหารจัดการชุมชน
กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด
และลหุโทษ
กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
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ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (ต่อ)
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข
54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำ�หรับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย
54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำ�หรับ
การแพทย์แผนไทย
55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
55310 นวดแผนไทย 1
55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
55313 ผดุงครรภ์แผนไทย
55325 นวดแผนไทย 1
55327 การฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร
72201 ครอบครัวศึกษา
72301 พัฒนาการวัยรุ่น
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
90201 การจัดการฟาร์ม
91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร
91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
และกฎหมายล้มละลาย
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
51108 มโนมติ ทฤษฎีการพยาบาล และกระบวนการพยาบาล
52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข
52306 การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข
52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน
53407 การบริหารงานสาธารณสุข
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54111 ประสบการณ์วชิ าชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน
และการบำ�บัดโรคเบื้องต้น
54135 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
55309 ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
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
71312 สถิตพิ นื้ ฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ
72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
81310 ปรัชญาการเมือง
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
82322 สังคมโลก
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
82422 มหาอำ�นาจกับการเมืองโลก
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ตารางสอบไล่่ วัันเสาร์์ที่่� 28 มกราคม 2566 (ต่่อ)
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.
93469
94431
96102
96415
97315
97403
97419
97431
99313
99314
99402

การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.
90406
91307
91352
91428
91465
91470
92220
93354
93457
93458
93460
94432
94465
96304
96408
97101
97212
97214
97218
97222
97420
99202
99315
99321

การจัดการดิน นํ้า และปุ๋ย
การพัฒนาชุมชนเกษตร
การจัดการความรู้ ภูมปิ ญั ญา และนวัตกรรมเกษตร
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
อาหารและการให้อาหารสัตว์
การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
(มี ฝึกปฏิบัติ)
สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การจัดการระบบฐานข้อมูล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
การจัดการดำ�เนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำ�หรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสำ�หรับผู้สูงอายุ

สิ้นสุดการสอบ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
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ตารางสอบไล่่ วัันอาทิิตย์์ที่่� 29 มกราคม 2566
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.
10121
10152
10164
10201
11008
11010
11112
12411
13412
13421
14111
14318
14422
15231
15336
15337
16361
20203
21001
21006
21331
24414
25406
26002
26301
27101
30105
30203
30206
30208
30209
31306
31311
31408
31413
32302

อารยธรรมมนุษย์
ไทยกับสังคมโลก
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประวัติศาสตร์ไทย
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร
วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
การจัดการงานสำ�นักงาน
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
หลักการแปล
การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
หลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์
การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน
การศึกษากับชีวิตและชุมชน
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
สุขภาวะเด็กปฐมวัย
การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด
การประเมินหลักสูตร
กิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำ�หรับผู้สูงอายุ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง
การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง
เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล
ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
การจัดการการตลาด

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.
10151
11201
12305
12409
13312
13323
13401
13414
14215
14320
14423
15205
16338
16344
16347
16350
16353
16359
16374
16412
20304
20307
21003
21008
21426
24407
24412
25302
25411
26403
26407
27104
31305
31405
31406
31414

ไทยศึกษา
คณิตศาสตร์สำ�หรับสังคมศาสตร์
ศิลปะกับสังคมไทย
ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
การวิเคราะห์สารสนเทศ
การจัดการการเงินและการจัดการการดำ�เนินงาน
ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
การสื่อสารชุมชน
การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
การพัฒนาหลักสูตร
การเล่น ของเล่น และเครือ่ งเล่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย
การพัฒนาทักษะชีวิตสำ�หรับเด็กปฐมวัย
ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา
แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง
การวิเคราะห์โครงการ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
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ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 (ต่อ)
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.

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 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำ�หรับนักปกครองท้องที่
33402 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ
33421 การบริหารท้องถิ่น
33432 การบริหารสำ�นักงาน
33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
40103 กฎหมายเกษตร
41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำ�หรับผูน้ �ำ ชุมชน
41201 กฎหมายมหาชน
41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับ
การแข่งขันทางการค้า
41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน
และหลักธรรมาภิบาล
51106 พยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาคลินิกสำ�หรับพยาบาล
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน
32322 การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร
และการวางแผนภาษี
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และการจัดการความรู้
32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำ�เนินงาน
32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชี
เพื่อการจัดการ
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
32495 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
33204 กฎหมายมหาชนสำ�หรับการบริหารการปกครองท้องที่
33209 สัมมนากฎหมายสำ�หรับนักปกครองท้องที่
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำ�ชุมชน
41004 เสริมประสบการณ์ผู้น�ำ ชุมชน
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
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ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 (ต่อ)
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.
52313
52407
53405
54113
54127
54130
54132
55304
55312
55314
55326
55328
55401
57203
60120
60323
61405
70311
70421
71202
71311
71317
71417
72202
80101
80102
80309
81428
82328
83201
90305
91109
91427

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย
แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
ทางเลือกสำ�หรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจ
ชีวเคมีพื้นฐาน
กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
โภชนาการมนุษย์
เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร
โภชนาการกับการออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
และการควบคุมน้ำ�หนัก
หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร
พัฒนาการวัยเด็ก
ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
การผลิตสัตว์
หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การป่าไม้ชุมชน

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.
52311 การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรคเบื้องต้น
52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
52404 การตรวจประเมิน การบำ�บัดโรคเบือ้ งต้น
การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
53202 การสาธารณสุขทั่วไป
53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
54109 การยศาสตร์
54122 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
55320 ร่างกายมนุษย์
55322 ร่างกายมนุษย์
55335 สังคมวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์ และระบาดวิทยา
สำ�หรับการแพทย์
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
71101 วิทยาศาสตร์พน้ื ฐานสำ�หรับงานอาหารและโภชนาการ
71416 ประสบการณ์วชิ าชีพอาหาร โภชนาการ
และการประยุกต์
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
90204 พื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
90307 การผลิตพืช
91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
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ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 (ต่อ)
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.
91466
92116
93352
93455
93461
94329
96413
96414
97317
97410
97423
97433
99311
99415
99419

การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
หลักการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสตั ว์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็น
ผู้ประกอบการ
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัตใิ นอุตสาหกรรม
การจัดการธุรกิจการพิมพ์
การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งาน
ในอุตสาหกรรม
การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและ
การจัดการโครงการ
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.
91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (มี ฝึกปฏิบัติ)
93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปกี (ไม่ ฝึกปฏิบตั )ิ
94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ
96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�ำ หรับเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
97421 ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97436 ปัญญาประดิษฐ์ส�ำ หรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
99420 การโปรแกรมเว็บ
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

สิ้้�นสุุดการสอบไล่่ ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
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9.2 อััตราค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับนัักศึึกษาใหม่่
		 ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10103
10111
10121
10131
10141
10151
10152
10161
10162
10163
10164
10171
10172
10201
11006
11008
11010
11011
11111
11112
11201
12301
12305
12306
12313
12407
12409
12410
12411
13201
13203

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ไทยศึกษา
ไทยกับสังคมโลก
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
การใช้ภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์ไทย
ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร
การอ่านและการเขียนภาษาเขมร
สังคมและวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
คณิตศาสตร์ส�ำ หรับสังคมศาสตร์
วิวัฒนาการการเมืองไทย
ศิลปะกับสังคมไทย
วรรณคดีไทย
ท้องถิ่นไทย
แนวคิดไทย
ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(5)
ลักษณะภาษาไทย
ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,500
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,400
1,400
1,000
1,100
1,100
1,100
1,000
1,100
1,000
1,100
1,100
1,100
2,000
1,100
1,100
1,100
1,100

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคต้น(2)
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.

28
28
29
28
28
29
29
28
28
28
29
28
28
29
28
29
29
28
28
29
29
28
29
28
28
28
29
28
29
28
28

ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566		 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

32
33
34
35
36

13312
13323
13401
13411
13412

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

13413
13414
13421
14111
14212
14215
14317
14318
14320
14421
14422
14423
15205
15206
15231
15233

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

15307
15336
15337
16338
16344
16347
16350
16353
16359
16360
16361
16374
16412
16426

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
การวิเคราะห์สารสนเทศ
การจัดการการเงินและการจัดการการดำ�เนินงาน
ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์(5)
การจัดการสารสนเทศลักษณะพิเศษ
แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการข้อมูล
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
การจัดการงานสำ�นักงาน
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
การอ่านภาษาอังกฤษ 2
หลักการแปล
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษ 2
การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(5)
หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์
หลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับ
นักนิเทศศาสตร์
กฏหมายและจริยธรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล
การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง(3)
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
การสื่อสารชุมชน
การศึกษาชุมชนเพื่อวิจัยและพัฒนา(3)
การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน
การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์(5)
การสร้างสรรค์งานโฆษณา(3)

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคต้น(2)

1,100
1,100
2,000
1,100
1,000

อา.
อา.
อา.
ส.
อา.

29
29
29
28
29

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
2,100
1,100
1,100
1,100
1,000

ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.

28
29
29
29
28
29
28
29
29
28
29
29
29
28
29
28

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)

1,000
1,100
1,100
1,100
4,500
1,000
1,100
1,100
1,100
5,100
1,100
1,100
2,100
3,500

ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.

28
29
29
29
29
29
29
29
29
28
29
29
29
28

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

16440
16445
16448
16452
16457
20203
20301
20302
20303
20304
20307
21001
21002
21003
21006
21007
21008
21223
21330
21331
21426
22304
23304
24407
24412
24413
24414
24415
25302
25304
25406

98
99

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

การเขียนเชิงวารสารศาสตร์(3)
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น(3)
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น(3)
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น(3)
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์(3)
การศึกษากับชีวิตและชุมชน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
การพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย
สุขภาวะเด็กปฐมวัย
อาหารและโภชนาการสำ�หรับเด็กปฐมวัย
การพัฒนาทักษะชีวิตสำ�หรับเด็กปฐมวัย
แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด
ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย(5)
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำ�หรับวัยรุ่น
โรงเรียนกับชุมชน
ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา(5)
การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
การประเมินโครงการ
การประเมินหลักสูตร
การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำ�หรับเด็ก
กิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา
25411 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา(5)
26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

541

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคต้น(2)

4,300
1,200(6)
5,400
5,900
3,500
1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,100
2,000
1,100
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,000

ส.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.

28
28
28
28
28
29
28
28
28
29
29
29
28
29
29
28
29
28
28
29
29
28
28
29
29
28
29
28
29
28
29

ม.ค. 2566		 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566		 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566		 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566		 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566		 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566		 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ม.ค. 2566		 (09.00-12.00)

2,000

อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,100

ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

26002
26003
26301
26403
26404
26407
27101
27104
27401
27416
30105
30201
30203
30204
30205
30206
30208
30209
30210
30211

120

30212

121
122
123
124
125
126

31301
31302
31305
31306
31307
31308

127
128
129
130
131
132

31311
31405
31406
31408
31411
31413

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำ�หรับผู้สูงอายุ
สื่อเพื่อการเรียนรู้ส�ำ หรับผู้สูงอายุ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต(5)
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(3)
สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(5)
การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
องค์การและการจัดการ
คณิตศาสตร์และสถิติ
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด
องค์การและการจัดการ และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์
เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
การวางแผนงานก่อสร้าง
การสำ�รวจปริมาณและการประมาณราคา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง
ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง(3)
ทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนงานก่อสร้าง(3)
ทฤษฎีและปฏิบัติการสำ�รวจปริมาณ และการประมาณ
ราคางานก่อสร้าง(3)
การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง
การวิเคราะห์โครงการ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง(5)
เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล
การจัดการทรัพยากรอาคาร
ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง(3)

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)
1,100
1,100
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
3,300
1,000
2,000
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคต้น(2)
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.

29 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
29 ม.ค. 2566
29 ม.ค 2566
28 ม.ค. 2566
29 ม.ค. 2566
29 ม.ค. 2566
29 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
29 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
29 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
29 ม.ค. 2566
29 ม.ค. 2566
29 ม.ค. 2566
28 ม.ค.2566
28 ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,000
1,100
1,000
2,000
2,000
2,000

ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.

28
28
29
29
28
28

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)

1,100
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000

อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.

29
29
29
29
28
29

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
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รหัส
ชุดวิชา

543

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคต้น(2)

1,900

อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

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

ส.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.

141
142
143
144
145
146
147
148
149

31414 โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
32204 การบัญชีขั้นต้น
32205 การบัญชีขั้นกลาง 2
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และ
การวิเคราะห์งบการเงิน
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
32302 การจัดการการตลาด
32303 การจัดการการเงิน
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

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

ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.

28
28
29
28
28
28
28
29
28

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)

150
151
152
153
154
155
156
157

32322
32324
32325
32326
32327
32332
32333
32334

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

อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.

29
28
29
29
28
29
28
28

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)

158

32335

159
160
161
162
163

32336
32338
32339
32341
32342

ลำ�ดับ
133
134
135
136
137
138
139
140

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี
การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดการความรู้
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจยั การตลาดและ
การศึกษาความเป็นไปได้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการการเงิน การตลาด และการดำ�เนินงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ภาวะผู้นำ�และละพฤติกรรมองค์การ

1,100

1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100

28
28
28
28
28
29

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)

ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.

29
28
29
29
28

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
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ลำ�ดับ
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
32364 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
32422 หลักการประกันภัย
32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด(5)
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชี
และการตรวจสอบภายใน
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
32445 การบัญชีระหว่างประเทศ
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการต้นทุน
เชิงกลยุทธ์
32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการ
ธุรกิจนำ�เข้า-ส่งออก
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม
ทางการเงิน
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน(5)
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว(3)
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม(5)
32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ(5)
32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน และสัมมนา
การบัญชีเพื่อการจัดการ(5)

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคต้น(2)

1,000
1,100

อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000
1,100
1,000
1,000
1,100
2,000
1,000

ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.

1,000
1,000
1,100

ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,100
1,100
1,000

ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,100
1,000

ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

28
29
29
28
28
29
28

29
29
29
28
29
28
28
28

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)

1,100
2,100
1,100
1,000
1,100
1,000
1,100
4,200

อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

1,000
2,000

อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

2,000
2,100

อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

32484
32486
32488
32494
32495
33201
33202
33203
33204
33205
33206
33209
33303
33304
33306
33307

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

33308
33309
33311
33401
33402
33410
33421
33432
33435
33439
33443
33445
33447
33448
33449
33450
33451
33452
33453

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน
การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว(5)
การบริหารราชการไทย
การคลังและงบประมาณ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ
กฎหมายมหาชนสำ�หรับการบริหารการปกครองท้องที่
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด
สัมมนากฎหมายสำ�หรับนักปกครองท้องที่
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำ�หรับ
นักปกครองท้องที่
นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่
การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ
การบริหารโครงการ
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ(5)
เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริหารท้องถิ่น
การบริหารสำ�นักงาน
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที(5)่
การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
การบริหารการคลังท้องถิ่น
การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย
การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
กฎหมายอาญาสำ�หรับนักปกครองท้องที่
การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ส�ำ หรับ
นักปกครองท้องที่

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

545

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคต้น(2)

1,100
1,000
1,000
1,100
2,100
1,100
1,000
1,000
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,000
1,100

ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.

28
29
29
28
29
28
28
29
29
28
28
29
29
28
28
29

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

1,000
1,100
1,100
2,000
1,000
1,000
1,100
1,100
1,000
1,000
1,000
2,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
1,100

ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.

28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
29
28
29
28
28
28

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
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ลำ�ดับ
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผน
การบริหารการปกครองท้องที่
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
40103 กฎหมายเกษตร
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้น�ำ ชุมชน
41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง
สำ�หรับผู้น�ำ ชุมชน
41003 การบริหารจัดการชุมชน
41004 เสริมประสบการณ์ผู้น�ำ ชุมชน(5)
41201 กฎหมายมหาชน
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้
41215 กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน
41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด
และลหุโทษ
41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไป
ในวิธีพิจารณาความแพ่ง
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
และกฎหมายล้มละลาย
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย(5)
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับ
การแข่งขันทางการค้า
41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน
และหลักธรรมาภิบาล

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคต้น(2)

1,100

ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,000
1,000
1,000
1,000

อา.
อา.
อา.
อา.

29
29
29
29

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

1,000
2,000
1,100
1,100
1,100
1,100
1,000
1,000

ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
ส.

28
29
29
28
28
28
28
28

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)

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

อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.

29
28
28
29
29
28
29
29

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)

1,100

ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,100
1,000
1,000
2,000
1,100
1,000
1,000
1,100

อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.

29
28
28
29
28
29
29
29

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

1,100

อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

50101
51106
51108
51109
52204
52205
52302
52303
52306
52309
52311
52313
52314
52402
52404

274
275

52405
52406

276
277
278
279
280
281
282
283

52407
53202
53203
53304
53405
53406
53407
54101

284
285
286
287
288

54102
54109
54111
54113
54115

289
290
291

54116
54118
54122

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
พยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาคลินกิ สำ�หรับพยาบาล
มโนมติ ทฤษฎีการพยาบาล และกระบวนการพยาบาล
การพยาบาลพื้นฐาน และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล(3)
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข
การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรคเบื้องต้น(3)
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข(5)
การตรวจประเมิน การบำ�บัดโรคเบื้องต้นและ
การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน(3)
การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ
การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
การสาธารณสุขชุมชน
สุขภาพกับการพัฒนา
การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข
หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข(5)
การบริหารงานสาธารณสุข
วิศวกรรมพื้นฐานสำ�หรับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การยศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(5)
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน(3)
กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
เทคโนโลยีความปลอดภัย
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(3)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
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อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคต้น(2)

1,100
1,100
1,000
4,900
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,000
4,700
1,100
1,100
2,100
1,100

อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

6,600
1,100

ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000

อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.

29
29
28
28
29
29
28
28

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

1,000
1,000
2,000
3,100
1,000

ส.
อา.
ส.
อา.
ส.

28
29
28
29
28

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)

1,000
5,000
1,100

ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
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ลำ�ดับ
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และ
การบำ�บัดโรคเบื้องต้น
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย(3)
54135 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน(5)
55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำ�หรับ
การแพทย์แผนไทย(3)
55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
55309 ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
55310 นวดแผนไทย 1
55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย(3)
55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย(5)
55313 ผดุงครรภ์แผนไทย(3)
55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1(3)
55317 เวชกรรมแผนไทย 1(3)
55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย(3)
55320 ร่างกายมนุษย์(3)
55322 ร่างกายมนุษย์(3)
55325 นวดแผนไทย 1(3)
55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย(5)
55327 การฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย(3)
55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1(3)
55331 เวชกรรมแผนไทย 1(3)
55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย(3)
55335 สังคมวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์ และระบาดวิทยา
สำ�หรับการแพทย์
55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย(3)
57203 ทางเลือกสำ�หรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคต้น(2)

1,100

ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,100
1,100
1,100
1,100
1,100

อา.
อา.
อา.
อา.
ส.

29
29
29
29
28

8,000
10,000

อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

7,400(6)

ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
28
29
29
28
28
28
29
28
29
28
28
29
29
28
29
28
29
28
28
29

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)

1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
5,700
4,800
7,600
6,000
6,800
8,100
1,800
1,800
7,200
4,800
7,600
6,000
6,800
8,100
1,000

ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)

1,000(6)
1,000
1,000

อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

60120
60227
60228
60323
60370
60450
60482
60499
61401
61405

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

61408
70201
70311
70321
70324
70421
70431
70433
70434
71101
71200
71202
71203
71311
71312
71313
71317

351

71416

352
353
354
355
356

71417
72201
72202
72301
72302

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์(5)
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
ชีวเคมีพื้นฐาน
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
อนามัยครอบครัว
กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์(5)
การพัฒนาที่อยู่อาศัย
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์พน้ื ฐานสำ�หรับงานอาหารและโภชนาการ
มนุษย์กับระบบนิเวศ
โภชนาการมนุษย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร
สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ
การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร
โภชนาการกับการออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ และ
การควบคุมนํ้าหนัก
ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และ
การประยุกต์(5)
หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร
ครอบครัวศึกษา
พัฒนาการวัยเด็ก
พัฒนาการวัยรุ่น
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว

อัตราที่ต้อง
ชำ�ระ
(บาท)(1)

549

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคต้น(2)

1,100
1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,100
2,000
1,000
1,100

อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.

29
28
29
29
28
28
28
29
28
29

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)

1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100

ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.

28
28
29
28
28
29
29
28
28
29
28
29
28
29
28
28
29

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)

2,000

อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

อา.
ส.
อา.
ส.
อา.

29
28
29
28
29

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

72401
72402
80101
80102
80202
80203
80205
80309
80410
81310
81311
81314
81415
81417
81427
81428

373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

82201
82227
82322
82325
82328
82422
83201
90201
90204
90305
90307
90406
91109
91209
91307
91310
91324
91351
91352
91368

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลายในสังคมโลก
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว(5)
ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์(5)
ปรัชญาการเมือง
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
การบริหารและการพัฒนาองค์การ
กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
พยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ความคิดทางการเมืองและสังคม
สังคมโลก
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
มหาอำ�นาจกับการเมืองโลก
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
การจัดการฟาร์ม
พื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การผลิตสัตว์
การผลิตพืช
การจัดการดิน นํ้า และปุ๋ย
หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร
การพัฒนาชุมชนเกษตร
หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคต้น(2)

1,100
2,000
1,000
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,100
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000

ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.

28
29
29
29
28
29
28
29
29
28
28
28
29
28
28
29

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

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

ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.

28
29
28
28
29
28
29
28
29
29
29
28
29
28
28
29
28
29
28
28

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

393
394
395
396
397
398
399

91413
91418
91420
91421
91427
91428
91463

400
401
402

91465
91466
91467

403

91470

404
405
406
407
408

92116
92220
92311
92411
92425

409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

93256
93335
93352
93354
93442
93446
93448
93454
93455
93457
93458
93460
93461
93462
93469
94329

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร(5)
การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(5)
การป่าไม้ชุมชน
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม(5)
ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้
ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
การจัดการสหกรณ์และธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์
สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
และธุรกิจชุมชน(5)
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช(3)
วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
หลักการจัดการการผลิตพืช
อาหารและการให้อาหารสัตว์
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช(5)
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก(3)
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์(5)
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช(3)
การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม(4)
การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ(4)
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์(3)
การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก(4)
การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและ
การเป็นผู้ประกอบการ

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

551

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคต้น(2)

1,000
2,000
1,100
2,000
1,100
1,000
1,000

ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.

28
29
28
29
29
28
29

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)

1,000
1,100
2,000

ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000

ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000
1,100
1,100
1,100
2,000

อา.
ส.
ส.
อา.
อา.

29
28
28
29
29

ม.ค. 2566
ม.ค. 566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)

3,400
1,100
1,100
1,100
2,000
3,300
2,000
1,100
3,400
1,000
1,000
3,800
1,000
1,000
1,100
1,000

อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.

29
28
29
28
29
29
29
28
29
28
28
28
29
29
28
29

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451

94431
94432
94433
94465
96102
96304
96408
96411
96412
96413
96414
96415
97101
97210
97212
97214
97215
97218
97222
97315
97317
97403
97410
97419
97420
97421
97423

452
453
454

97431
97432
97433

455
456
457
458

97436
99202
99311
99313

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
ประสบการณ์วชิ าชีพธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ(5)
การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ
คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การจัดการระบบฐานข้อมูล(3)
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบและพัฒนาเว็บ(3)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(3)
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
การจัดการดำ�เนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำ�หรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ
เครื่องมือ และเครื่องจักรกลการผลิต(3)
ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์(3)
การจัดการธุรกิจการพิมพ์
การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม(5)
การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งานใน
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์(3)
ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์(5)
การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและ
การจัดการโครงการ
ปัญญาประดิษฐ์ส�ำ หรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(3)
การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคต้น(2)

1,100
1,100
2,000
1,100
1,000
1,100
3,200
1,000
1,000
2,600
2,900
1,100
1,100
1,100
1,000
1,000
1,100
1,000
1,000
3,300
1,000
3,800
1,000
1,100
1,000
2,000
1,000

ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.

28
28
29
28
28
28
28
29
29
29
29
28
28
29
28
28
29
28
28
28
29
28
29
28
28
29
29

4,700
2,100
1,000

ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 29 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,000
1,100
2,600
1,000

อา.
ส.
อา.
ส.

29
28
29
28

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
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ลำ�ดับ
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร(5)
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99420 การโปรแกรมเว็บ(3)
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์(5)
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อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคต้น(2)

1,000
1,000
1,100

ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 28 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000
2,000

ส. 28 ม.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 29 ม.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000
1,000
1,100
4,000
2,100

อา.
อา.
อา.
อา.
อา.

29
29
29
29
29

ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566
ม.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับนัักศึึกษาใหม่่แต่่ละชุุดวิิชาเป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�รวมค่่าวััสดุุการศึึกษาแล้้ว นัักศึึกษาใหม่่จะต้้องชำำ�ระเท่่ากัันทุุกคน
(2)
ให้้นัักศึึกษาตรวจสอบวัันและคาบเวลาสอบไล่่จากตารางสอบไล่่ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดอีีกครั้้�ง
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่� มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(4)
เป็็นชุุดวิิชาที่่� ไม่่มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(5)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนได้้ในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษา
(6)
ค่่าวััสดุุกิิจกรรมอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลง ขอให้้นัักศึึกษาติิดตามข่่าวประชาสััมพัันธ์์ของมหาวิิทยาลััยที่่�
		เว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th หรืือที่่�ศููนย์์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรืือฝ่่ายทะเบีียนนัักศึึกษา โทร. 0 2504 7222

10. ตารางสอบไล่่
และ
อััตราค่่าชุุดวิิชา
สำำ�หรัับนัักศึึกษาใหม่่
ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
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10.1 ตารางสอบไล่่ ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.
10103
10111
10131
10161
10162
10171
11011
11201
12307
12312
12406
13202
13422
14214
14319
15233
16339
16343
16351
16354
16356
16361
16419
21328
24401
24417
25301
25405
26302
26405
27103

ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สังคมมนุษย์
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
การใช้ภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียนภาษาเขมร
คณิตศาสตร์สำ�หรับสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย
ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
การสื่อสารในงานสารสนเทศ
พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
การเขียนภาษาอังกฤษ 1
ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยีสำ�หรับนักนิเทศศาสตร์
การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์
สื่อโฆษณา
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน
การจัดรายการโทรทัศน์
นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำ�หรับเด็กปฐมวัย
จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด
และประเมินผลการศึกษา
การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
การจัดการการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน
การเรียนรู้ทางไกล
สื่อการศึกษาพัฒนสรร

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.
10141
10163
10203
11007
12303
12304
12311
13314
13423
14213
15232
15234
16418
16421
16424
16427
16430
16441
16462
20202
20302
21004
21009
25303
27112
30201
30203
30206
30209
30210
30211

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
พฤติกรรมมนุษย์
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
สังคมไทย
ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
โลกทัศน์ไทย
การจัดการองค์การสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศสำ�นักงาน
การอ่านภาษาอังกฤษ 1
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร
การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
การบริหารงานโทรทัศน์
การบริหารงานภาพยนตร์
การบริหารงานโฆษณา
การบริหารงานประชาสัมพันธ์
การผลิตและการเผยแพร่งานวารสารศาสตร์
ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน
วิทยาการการสอน
สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
กับคุณภาพชีวิต
การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด
องค์การและการจัดการ และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
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ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 (ต่อ)
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.
30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์
เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
31303 การจัดการงานสนาม
31309 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการงานสนามในงานก่อสร้าง
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32302 การจัดการการตลาด
32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโช่อุปทาน
32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
32421 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ
32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน
และการบัญชีเฉพาะกิจการ
32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
32454 การวิจยั ทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ
32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
33201 การบริหารราชการไทย
33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด
33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทำ�ความผิด
33440 การบริหารงานสรรพสามิต
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
40205 กฎหมายธุรกิจ
41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำ�ชุมชน
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.
31407
31410
32201
32207
32210
32303
32304
32316
32320
32327
32329
32337
32344
32408
32414
32432
32443
32444
32446
32452
32487
33207
33302
33303
33305
33308
33424
33437
40101
41312
41323

เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่
การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการการเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการขายและศิลปะการขาย
การบัญชีขั้นกลาง 1
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำ�หรับนักการเงิน
การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน
การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการต้นทุน
เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
แห่งการเรียนรู้
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม
และการจัดการที่พักทางเลือก
เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำ�หรับนักปกครองท้องที่
นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่
การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร
การบริหารงานราชทัณฑ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและ
ทรัพย์ ตั๋วเงิน
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ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 (ต่อ)
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.
41402
41405
41431
41451
41455
41463
51110
52204
52308
54106
54117
54129
54133
55306
55307
55323
55324
55402
60410
60436
60474
70411
70421
70422
71314
71316
71417
72205
72305
81416
82202
82319
82427
82429

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
การบริหารงานยุติธรรม
กฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิ
มนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล
การพยาบาลผู้ใหญ่
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข
พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน
เภสัชพฤกษศาสตร์
การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
เภสัชพฤกษศาสตร์
การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย
เศรษฐมิติและการประยุกต์
สถาบันการเงินและการลงทุน
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความ
จำ�เริญทางเศรษฐกิจ
อนามัยชุมชน
กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ
หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร
สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
การเมืองเปรียบเทียบ
ระบบการเมืองเปรียบเทียบ
การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
การระหว่างประเทศของไทย

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
และกฎหมายล้มละลาย
41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักกฎหมาย
41404 กฎหมายแรงงาน
41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
51107 ชีวเคมี โภชนศาสตร์ และโภชนบำ�บัดสำ�หรับพยาบาล
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข
52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน
53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
54119 สถิติและการวิจัยสำ�หรับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำ�หรับ
การแพทย์แผนไทย
55301 การวิจัยสำ�หรับการแพทย์แผนไทย
55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�หรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
70324 อนามัยครอบครัว
71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ
71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
71411 อาหารและโภชนบำ�บัด
72101 จิตวิทยาเพื่อการดำ�รงชีวิต
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ
81427 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
82329 การทูตและนโยบายต่างประเทศ
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
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ตารางสอบไล่ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 (ต่อ)
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.
90201 การจัดการฟาร์ม
90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรสำ�หรับสหกรณ์
และธุรกิจชุมชน
92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์
93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (มี ฝึกปฏิบัติ)
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ
(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ
(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
94461 การเงินธุรกิจการเกษตร
94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในอุตสาหกรรม
97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม
ทางอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
99201 วิทยาศาสตร์ส�ำ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
99203 คณิตศาสตร์ส�ำ หรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
99312 คณิตศาสตร์ส�ำ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
91201 ผู้น�ำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
91350 การเป็นผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา
สำ�หรับเกษตรกร
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
91471 ผู้น�ำ กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร
93257 การจัดการสุขภาพพืช
93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตพืช
93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์
93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (มี ฝึกปฏิบัติ)
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
94464 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำ หรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
97221 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม
97222 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำ�หรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
99316 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ
99316 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ

สิ้นสุดการสอบ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566
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ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.
10121
10152
10202
11009
11012
11301
11302
11303
11304
11305
11306
11307
11308
11311
11313
12302
12402
13313
13413
14111
15231
15266
16423
16442
16446
16449
16455
16458
16463
20201
20301
20303
20304
21329

อารยธรรมมนุษย์
ไทยกับสังคมโลก
การอ่านภาษาไทย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสำ�หรับพนักงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษสำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข
ภาษาอังกฤษสำ�หรับช่าง
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
ภาษาอังกฤษสำ�หรับครูสอนภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่องานสารสนเทศ
เศรษฐกิจไทย
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
หลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์
สื่อศึกษาในยุคดิจิทัล
การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
การสร้างสรรค์และผลิตสื่อชุมชน
พัฒนศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ
และสังคม
26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส�ำ หรับผู้สูงอายุ
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.
10151
10164
10172
10173
11013
11312
12310
12409
13201
13311
13321
13401
14216
14320
14423
15206
15335
15336
16412
20308
21005
21010
21426
24407
24411
24412
25411
26004
26407
30204
30205
31406
31414
32308
32321

ไทยศึกษา
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
การอ่านภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษ
ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
วิถีไทย
ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
การสื่อสารธุรกิจในยุคดิจิทัล
ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์
การวิจัยการสื่อสารและการจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล
การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
การบริหารจัดการเรียนการสอน
การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การบริหารและจัดการเรียนรู้สำ�หรับผู้สูงอายุ
ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต
องค์การและการจัดการ
คณิตศาสตร์และสถิติ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

562 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 (ต่อ)
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
27102 เทคโนโลยีทางการสอน
27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
31412 ทฤษฎีและปฏิบตั กิ ารควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
32204 การบัญชีขั้นต้น
32205 การบัญชีขั้นกลาง 2
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด
และการศึกษาความเป็นไปได้
32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์
32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
32489 การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัล
32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน
และการจัดการสินเชื่อ
32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำ�หรับ
นักปกครองท้องที่
33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการ
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
33411 การแรงงานสัมพันธ์
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
33432 การบริหารสำ�นักงาน

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.
32324
32325
32330
32333
32339
32340
32406
32435
32456
32474
32478
32481
32482
32483
32485
32495
33202
33209
33304
33401
33445
41007
41008
41201
41216
41217
41218
41231
41232
41314

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
การจัดการการเงิน การตลาด และการดำ�เนินงาน
การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร
การจัดการสินเชื่อ
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชี
เพื่อการจัดการ
ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
การคลังและงบประมาณ
สัมมนากฎหมายสำ�หรับนักปกครองท้องที่
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กฎหมายมหาชน
กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด
และลหุโทษ
หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 2
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ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 (ต่อ)
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.
33434
33438
33441
33444
33446
41005
41006
41213
41215
41343
41403
52203
52310
52312
52407
53303
53406
54112
54116
54124
54125
54130
55305
55312
55315
55326
55329
60424
61407
70311
71206
71414
71415
72203

กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี
การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี
การบริหารองค์กรภาครัฐ
นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข
การวางแผนและการประเมินผลงานสาธารณสุข
การจัดการสาธารณภัย
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เทคโนโลยีความปลอดภัย
ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด
การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ธรรมานามัย
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
นวดแผนไทย 2
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
นวดแผนไทย 2
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
ชีวเคมีพื้นฐาน
พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหาร
และโภชนาการ
การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
การจัดบริการอาหารในสถาบัน
การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
เพื่อคุณภาพชีวิต

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.
41324
41444
50102
51111
52305
52402
53202
53305
54111
54123
54134
54135
55101
55308
55318
55321
55332
55334
60120
60340
60341
60499
70314
70323
70431
71101
71204
71416
72402
80111
80202
80410
81312
81415
82321

กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
การสาธารณสุขชุมชน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข
ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำ�หรับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ชีววิทยา เคมีและชีวเคมีสำ�หรับการแพทย์แผนไทย
เวชกรรมแผนไทย
เวชกรรมแผนไทย 2
เภสัชกรรมแผนไทย 2
เวชกรรมแผนไทย 2
เภสัชกรรมแผนไทย 2
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ไทยในเศรษฐกิจโลก
ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
การผลิตและการใช้อาหาร
สุขภาพเด็ก
ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำ�หรับงานอาหารและโภชนาการ
โภชนศึกษาและการสื่อสาร
ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
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ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 (ต่อ)
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.
72304
80204
80205
80207
81417
81428
82327
82426
83202
90208
91202
91325
91369
91414
91419
92117
92320
93337
93345
93455
93465
94330
94360
96101
96408
96410
97217
97220

สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำ�หรับครอบครัว
เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศไทย
การบริหารและการพัฒนาองค์การ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
พยานหลักฐานสำ�หรับรัฐศาสตร์
อาเซียนเบื้องต้น
การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำ�หรับรัฐศาสตร์
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ
นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
การจัดการและการดำ�เนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร
การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจการเกษตร
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การจัดการระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับการบัญชีการเงิน
และการบัญชีเพื่อการจัดการ
พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำ�หรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการและการพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.
82324
82326
90202
90204
91110
91312
91326
91353
91418
91421
91467
92425
93256
93442
93448
93466
93470
94433
96404
97103
97213
97219
97318
97421
97432
99402
99409
99410
99410

เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
พื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
วนศาสตร์เกษตร
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์
การจัดภูมิทัศน์เชิงธุรกิจ
ประสบการณ์วชิ าชีพธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ
การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์
และการควบคุมภายใน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต
วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
และการจัดการผลิตภัณฑ์
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
การสื่อสาร
การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
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ตารางสอบไล่ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 (ต่อ)
คาบเวลาสอบ 09.00–12.00 น.
97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
ทางการพิมพ์
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

คาบเวลาสอบ 13.30–16.30 น.
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดการสอบ วันอาทิตย์์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

สิ้้�นสุุดการสอบไล่่ ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
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10.2 อััตราค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับนัักศึึกษาใหม่่
ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10103
10111
10121
10131
10141
10151
10152
10161
10162
10163
10164
10171
10172
10173
10202
10203
11007
11009
11011
11012
11013
11201
11301
11302
11303
11304
11305
11306
11307
11308

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ไทยศึกษา
ไทยกับสังคมโลก
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
การใช้ภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาไทย
พฤติกรรมมนุษย์
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การอ่านและการเขียนภาษาเขมร
ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ
ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว
คณิตศาสตร์สำ�หรับสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสำ�หรับพนักงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่ส�ำ นักงาน
ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษสำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข
ภาษาอังกฤษสำ�หรับช่าง
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,500
1,100
1,100
1,100
1,100
1,000
1,100
1,000
1,500
1,100
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.

15
15
16
15
15
16
16
15
15
15
16
15
16
16
16
15
15
16
15
16
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค 2566
ก.ค. 2566

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

11311
11312
11313
12302
12303
12304
12307
12310
12311
12312
12402
12406
12409
13201
13202
13311
13313
13314
13321
13401
13413
13422
13423
14111
14213
14214
14216
14319
14320
14423
15206
15231
15232
15233

65

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภาษาอังกฤษสำ�หรับครูสอนภาษา
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
ภาษาอังกฤษเพื่องานสารสนเทศ
เศรษฐกิจไทย
สังคมไทย
ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
วิถีไทย
โลกทัศน์ไทย
ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(5)
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
การสื่อสารในงานสารสนเทศ
การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
การจัดการองค์การสารสนเทศ
การสื่อสารธุรกิจในยุคดิจิทัล
ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์(5)
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
ระบบสารสนเทศสำ�นักงาน
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
การอ่านภาษาอังกฤษ 1
การเขียนภาษาอังกฤษ 1
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(5)
คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์
หลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร
ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยี
สำ�หรับนักนิเทศศาสตร์
15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
1,100
1,000
1,100
1,000
1,100
1,100
2,000
1,100
1,100
1,100
1,100
1,000
1,000
2,000
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,000
1,100
2,100
1,100
1,100
1,000
1,000
1,000
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วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.

16
16
16
16
15
15
15
16
15
15
16
15
16
16
15
16
16
15
16
16
16
15
15
16
15
15
16
15
16
16
16
16
15
15

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

15266
15335
15336
16339
16343
16351
16354
16356
16361
16412
16418
16419
16421
16423
16424
16427
16430
16441
16442
16446
16449
16455
16458
16462
16463
20201
20202
20301
20302
20303
20304
20308
21004
21005
21009
21010

สื่อศึกษาในยุคดิจิทัล
การวิจัยการสื่อสารและการจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล
การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์
การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์
สื่อโฆษณา
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์(5)
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
การจัดรายการโทรทัศน์
การบริหารงานโทรทัศน์
การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง(3)
การบริหารงานภาพยนตร์
การบริหารงานโฆษณา
การบริหารงานประชาสัมพันธ์
การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาตร์(3)
การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง(3)
การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง(3)
การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา(3)
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์(3)
ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน
การสร้างสรรค์และผลิตสื่อชุมชน(3)
พัฒนศึกษา
วิทยาการการสอน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
การบริหารจัดการเรียนการสอน
ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

1,000
1,100
1,100
1,100
1,000
1,100
1,000
1,100
1,000
2,100
1,000
1,100
1,000
4,800
1,000
1,000
1,000
4,200
1,000
4,600
5,800
4,200
3,400
1,100
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.

16
16
16
15
15
15
15
15
15
16
15
15
15
16
15
15
15
15
16
16
16
16
16
15
16
16
15
16
15
16
16
16
15
16
15
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
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ลำ�ดับ
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

21328 นวัตกรรม สือ่ และเทคโนโลยีการศึกษาสำ�หรับเด็กปฐมวัย
21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ
และสังคม
21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย(5)
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด
และประเมินผลการศึกษา
24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผล
การศึกษา(5)
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25303 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวิต
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
25411 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา(5)
26004 การบริหารและจัดการเรียนรู้สำ�หรับผู้สูงอายุ
26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำ�หรับผู้สูงอายุ
26302 การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
26405 การเรียนรู้ทางไกล
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต(5)
27102 เทคโนโลยีทางการสอน
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(5)
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
30204 องค์การและการจัดการ
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

569

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)

1,000
1,100

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

2,000
1,000

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

2,100

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

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

อา.
อา.
ส.
ส.

1,000
1,100
2,000

ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.

16
16
15
16
15
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)

2,000
1,000
1,000
1,000
1,100
2,000
1,000
1,000
1,000
1,100
1,100
1,100

อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.

16
16
15
15
16
16
15
15
16
16
15
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

16
16
15
15

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

132
133
134
135

30209
30210
30211
30212

136
137
138
139
140
141
142
143

31303
31309
31401
31406
31407
31410
31412
31414

144
145
146
147
148
149

32201
32204
32205
32206
32207
32208

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

32209
32210
32301
32302
32303
32304
32308
32311
32314
32316
32320
32321
32324
32325

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด
องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการตัดสินใจ
การจัดการงานสนาม
ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการงานสนามในงานก่อสร้าง(3)
การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง(5)
เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่
การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน
ทฤษฎีและปฏิบตั กิ ารควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง(3)
โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง(5)
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
การบัญชีขั้นต้น
การบัญชีขั้นกลาง 2
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน
การบัญชีขนั้ ต้นและหลักเบือ้ งต้นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
การจัดการการตลาด
การจัดการการเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
การจัดการการขายและศิลปะการขาย
การบัญชีขั้นกลาง 1
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)

1,100
1,100
1,100
1,100

ส.
ส.
ส.
ส.

15
15
15
15

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

1,000
1,900
1,100
2,000
1,000
1,100
2,000
1,900(6)

ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.

15
15
16
16
15
15
16
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)

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

ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.

15
16
16
15
15
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

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

อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.

16
15
16
15
15
15
16
15
16
15
15
16
16
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
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ลำ�ดับ
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพื่อสร้างสมรรถนะ
32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำ�หรับนักการเงิน
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด
และการศึกษาความเป็นไปได้
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำ�เนินงาน
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร
32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโช่อุปทาน
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
32406 การจัดการสินเชื่อ
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย
32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์
32421 การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ
32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และ
การบัญชีเฉพาะกิจการ
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (5)
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชี
และการตรวจสอบภายใน
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการต้นทุน
เชิงกลยุทธ์
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อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)

1,100

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

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

ส.
ส.
อา.
ส.

1,100
1,100
1,100

อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,100

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

15
15
16
15

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

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

ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.

1,100
2,100
1,000

ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000
1,100

ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

15
15
16
16
15
15
15
16
16
15
15
16
15
15

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
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ลำ�ดับ
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การแห่งการเรียนรู้
32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและ
การควบคุมทางการเงิน
32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน(5)
32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหาร
และเครื่องดื่ม(3)
32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม(5)
32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ(5)
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชี
เพื่อการจัดการ(5)
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และ
การบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(3)
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม
และการจัดการที่พักทางเลือก
32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจิทัล
32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ
32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน
32495 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว(5)
33201 การบริหารราชการไทย
33202 การคลังและงบประมาณ
33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
33209 สัมมนากฎหมายสำ�หรับนักปกครองท้องที่
33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)

1,100
1,100

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

2,100
1,000
1,000
1,100
1,100
1,000

อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.

16
16
16
16
15
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)

3,300

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

2,000

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

2,000
2,100

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

8,000

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000

ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000
1,100
1,100
2,100
1,100
1,000
1,100
1,100
1,000
1,100
1,100
1,000
1,100

อา. 16 ก.ค. 2566
อา. 16 ก.ค. 2566
อา. 16 ก.ค. 2566
อา. 16 ก.ค. 2566
ส. 15 ก.ค. 2566
อา. 16 ก.ค. 2566
ส. 15 ก.ค. 2566
ส. 15 ก.ค. 2566
อา. 16 ก.ค. 2566
อา. 16 ก.ค. 2566
ส. 15 ก.ค. 2566
ส. 15 ก.ค. 2566
ส. 15 ก.ค. 2566

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
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ลำ�ดับ
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดิน
สำ�หรับนักปกครองท้องที่
33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สำ�หรับนักปกครองท้องที่
33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่
33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ(5)
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
33411 การแรงงานสัมพันธ์
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร
33432 การบริหารสำ�นักงาน
33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทำ�ความผิด
33437 การบริหารงานราชทัณฑ์
33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี
33440 การบริหารงานสรรพสามิต
33441 การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ
33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่(5)
33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
40205 กฎหมายธุรกิจ
41004 เสริมประสบการณ์ผู้น�ำ ชุมชน
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
41201 กฎหมายมหาชน
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

573

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)

1,100
1,100

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,100

อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,000
1,100

ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
2,100
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
1,100
1,100

อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.

16 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

253
254
255
256

41213
41214
41215
41216

257
258
259
260
261
262
263

41217
41218
41231
41232
41312
41314
41323

264
265

41324
41341

266

41342

267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

41343
41401
41402
41403
41404
41405
41431
41444
41451
41455
41458
41463

279
280
281
282
283

50102
50103
51107
51110
51111

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้
กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน
กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด และ
ลหุโทษ
หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 2
กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคล
และทรัพย์ ตั๋วเงิน
กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไป
ในวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณา
ความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักกฎหมาย
ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
การบริหารงานยุติธรรม
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย (5)
กฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
อาชญากรรมทางธุรกิจ
องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม
หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชีวเคมี โภชนศาสตร์ และโภชนบำ�บัดสำ�หรับพยาบาล
การพยาบาลผู้ใหญ่
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่(3)

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)

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

อา.
ส.
อา.
อา.

16
15
16
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)

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

อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.

16
16
16
16
15
16
15

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)

1,100
1,100

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,100

ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,100
1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,000
2,000
1,100
1,000
1,000
1,100

อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.

16
15
15
16
15
15
15
16
15
15
15
15

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

1,100
1,100
1,000
1,000
6,300

อา.
ส.
ส.
ส.
อา.

16
15
15
15
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

52203
52204
52304
52305
52308
52310
52312
52314
52402
52405
52407
53202
53303
53305
53404
53406
54106
54111
54112

303
304
305
306

54114
54116
54117
54119

307

54123

308
309
310
311

54124
54125
54128
54129

312
313
314

54130
54133
54134

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข
โภชนศาสตร์สาธารณสุข
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน(3)
อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข
การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข(5)
การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน(3)
การวางแผนและการประเมินผลงานสาธารณสุข
การสาธารณสุขชุมชน
การจัดการสาธารณภัย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข
การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข(5)
พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(5)
ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
เทคโนโลยีความปลอดภัย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สถิติและการวิจัยสำ�หรับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำ�หรับงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด
การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม(3)
เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน
การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

575

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)

1,100
1,100
1,000
1,100
1,000
4,500
1,000
1,100
2,100
6,600
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000

อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.

16
15
15
16
15
16
16
15
16
15
16
16
16
16
15
16
15
16
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

1,000
1,000
1,000
1,000

ส.
อา.
ส.
ส.

15
16
15
15

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)

1,100

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000
4,300
1,100
1,100

อา.
อา.
ส.
ส.

1,100
1,100
1,100

อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

16
16
15
15

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
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ลำ�ดับ
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

54135 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน(5)
55101 ชีววิทยา เคมีและชีวเคมีสำ�หรับการแพทย์แผนไทย
55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำ�หรับ
การแพทย์แผนไทย(3)
55301 การวิจัยสำ�หรับการแพทย์แผนไทย
55305 ธรรมานามัย
55306 เภสัชพฤกษศาสตร์
55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย(3)
55308 เวชกรรมแผนไทย
55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย(5)
55315 นวดแผนไทย 2(3)
55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย(3)
55318 เวชกรรมแผนไทย 2(3)
55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2(3)
55323 เภสัชพฤกษศาสตร์
55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย(3)
55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย(5)
55329 นวดแผนไทย 2(3)
55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย(3)
55332 เวชกรรมแผนไทย 2(3)
55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2(3)
55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึกปฏิบตั ผิ ดุงครรภ์แผนไทย(3)
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ
การศึกษาเศรษฐศาสตร์
60436 สถาบันการเงินและการลงทุน
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความ
จำ�เริญทางเศรษฐกิจ
60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์(5)

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)

10,000

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,100
7,700(6)

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000
1,000
1,000
7,000

ส.
อา.
ส.
ส.

15
16
15
15

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)

1,000
4,800
7,100
7,000
6,800
6,000
1,000
7,000

อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.

16
16
16
15
16
16
15
15

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)

4,800
7,200
7,000
6,800
6,000
1,000(6)
1,100
1,000
1,100
1,000
1,100
1,100

อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.

16
16
15
16
16
15
16
16
16
15
16
15

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)

1,000
1,100

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

2,000

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

61407
70311
70314
70323
70324
70411
70421
70422
70431
71101
71204
71205
71206

358
359
360
361
362
363
364
365

71207
71304
71314
71316
71411
71414
71415
71416

366
367
368

71417
72101
72203

369
370
371
372

72204
72205
72303
72304

373
374

72305
72402

375

80111

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
ชีวเคมีพื้นฐาน
การผลิตและการใช้อาหาร
สุขภาพเด็ก
อนามัยครอบครัว
อนามัยชุมชน
กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์(5)
วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำ�หรับอาหารและโภชนาการ
โภชนศึกษาและการสื่อสาร
เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร(3)
พฤติกรรมผู้บริโภค และการคุ้มครองด้านอาหารและ
โภชนาการ
หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ(3)
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร(3)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ
อาหารและโภชนบำ�บัด
การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
การจัดบริการอาหารในสถาบัน
ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ
และการประยุกต์(5)
หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร
จิตวิทยาเพื่อการดำ�รงชีวิต
การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
เพื่อคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจครอบครัว
สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการ
สำ�หรับครอบครัว
การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว(5)
หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

577

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)

1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,100
1,100
5,000
1,000

อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.

16
16
16
16
15
15
15
15
16
16
16
15
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

1,700
4,900
1,000
1,100
1,000
1,000
1,000
2,000

ส.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.

15
15
15
15
15
16
16
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)

1,000
1,000
1,000

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,000
1,000
1,000
1,000

ส.
ส.
ส.
อา.

1,000
2,000

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,100

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

376
377
379
379
380

80202
80204
80205
80206
80207

381

80212

382
383
384
385
386
387
388

80410
81312
81415
81416
81417
81427
81428

389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

82202
82319
82321
82324
82326
82327
82329
82425
82426
82427
82429
83202
83203
90201
90202
90204

405

90206

406

90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย
ในประเทศไทย
หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์(5)
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
การบริหารและการพัฒนาองค์การ
กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
พยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
การเมืองเปรียบเทียบ
ระบบการเมืองเปรียบเทียบ
การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
อาเซียนเบื้องต้น
การทูตและนโยบายต่างประเทศ
ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
การระหว่างประเทศของไทย
ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
การจัดการฟาร์ม
การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
พื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.

16
16
16
15
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.

16
16
16
15
16
15
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

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

ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.

15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566
16 ก.ค. 2566

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)

1,100

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,100

อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
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ลำ�ดับ
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434

รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
91202 ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(3)
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
91326 วนศาสตร์เกษตร
91350 การเป็นผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา
สำ�หรับเกษตรกร
91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร(5)
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(5)
91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้(3)
91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม(5)
91471 ผู้นำ� กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางการเกษตร
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรสำ�หรับสหกรณ์
และธุรกิจชุมชน
92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
92320 การจัดการและดำ�เนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์
92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
และธุรกิจชุมชน(5)
93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช(3)
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อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)

1,100
1,100

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000(6)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.

1,100

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000
1,000
1,000

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,000
2,000
1,100

อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

2,000
1,100
1,000
2,000

อา.
ส.
ส.
อา.

1,000
1,100
1,000

ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,100
1,000
1,100
2,100

ส.
อา.
ส.
อา.

3,400

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

16
15
15
16
16
16
15

16
15
15
16

15
16
15
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)

(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)

(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
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ลำ�ดับ

รหัส
ชุดวิชา

435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453

93257
93337
93345
93353
93355
93442
93447
93448
93455
93456
93459
93460
93463
93465
93466
93467
93468
93470
94330

454
455

94360
94433

456
457
458
459

94461
94462
94463
94464

460
461

96101
96102

462
463
464

96304
96305
96404

465

96407

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
การจัดการสุขภาพพืช
การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตพืช
สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช(5)
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง(3)
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์(5)
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช(3)
การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ(4)
การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ(4)
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์(3)
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง(4)
การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์
การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
การจัดภูมิทัศน์เชิงธุรกิจ
การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร
ในธุรกิจการเกษตร
การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตรและ
การประกอบการ(5)
การเงินธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจ
การเกษตร
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์และสถิติส�ำ หรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)

1,100
1,100
1,000
1,100
1,000
2,000
3,500
2,000
3,400
1,000
1,000
3,800
1,100
1,000
1,100
1,100
1,100
1,000
1,000

ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.

1,100
2,000

อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

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

ส.
ส.
ส.
ส.

15
16
16
15
15
16
15
16
16
15
15
15
15
16
16
15
15
16
16

15
15
15
15

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)

(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)

1,000
1,000

อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,100
1,100
1,000

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000

ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
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ลำ�ดับ
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489

รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล(3)
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับการบัญชีการเงิน
และการบัญชีเพื่อการจัดการ
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต
97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์(3)
97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำ�หรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
97220 การจัดการและการพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
97221 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม
97222 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำ�หรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(3)
97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์(3)
97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์(3)
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุม
คุณภาพทางการพิมพ์
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในอุตสาหกรรม
97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
อุตสาหกรรม(5)
97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์
แนวโน้มทางอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และ
การจัดการผลิตภัณฑ์(5)
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์(3)
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)

3,200
1,000

อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,000
1,000

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000
3,800
1,100

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

อา.
อา.
ส.
ส.
ส.

6,900

อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

4,200
1,000(6)

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,000

อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,000

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

2,000

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,000
1,100
2,100

ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

4,200
1,100

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

16
16
15
15
15

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
(13.30-16.30)
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ลำ�ดับ
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

99203 คณิตศาสตร์สำ�หรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(5)
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย(3)
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ(3)
99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่(3)
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์(5)

อัตราที่ต้องชำ�ระ
(บาท)(1)

วันและคาบเวลาสอบไล่
ภาคปลาย(2)

1,000
1,000
1,100

ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
ส. 15 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)

1,000
1,000
1,000

ส. 15 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)
อา. 16 ก.ค. 2566 (09.00-12.00)
อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

2,000

อา. 16 ก.ค. 2566 (13.30-16.30)

1,000
3,600
1,000
1,000
3,800
4,200
2,100

อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.

16
16
16
16
16
15
16

ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566
ก.ค. 2566

(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(09.00-12.00)
(13.30-16.30)

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับนัักศึึกษาใหม่่แต่่ละชุุดวิิชาเป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�รวมค่่าวััสดุุการศึึกษาแล้้ว นัักศึึกษาใหม่่จะต้้องชำำ�ระเท่่ากัันทุุกคน
(2)
ให้้นัักศึึกษาตรวจสอบวัันและคาบเวลาสอบไล่่จากตารางสอบไล่่ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดอีีกครั้้�ง
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่� มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(4)
เป็็นชุุดวิิชาที่่� ไม่่มีกี ารฝึึกปฏิิบััติิ
(5)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนได้้ในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษา
(6)
ค่่าวััสดุุกิิจกรรมอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลง ขอให้้นัักศึึกษาติิดตามข่่าวประชาสััมพัันธ์์ของมหาวิิทยาลััยที่่�
		เว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th หรืือที่่�ศููนย์์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรืือฝ่่ายทะเบีียนนัักศึึกษา โทร. 0 2504 7222
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11. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
การปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ เป็็นกิิจกรรมการเรีียนกิิจกรรมแรกที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการศึึกษาด้้วยตนเองในระบบ
การศึึกษาทางไกลของมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช และมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับนัักศึึกษาใหม่่ เรื่่�องสำำ�คััญต่่าง ๆ
ได้้แก่่ ความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับระบบการศึึกษาทางไกล และวิิธีกี ารเรีียนด้้วยตนเองในระบบการศึึกษาทางไกลเป็็นปัจั จััย
สำำ�คัญ
ั ที่่�จะส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จในการเรีียน การปรัับตััวและการเตรีียมความพร้้อมในการเรีียนจะช่่วยให้้นักั ศึึกษาสามารถ
เรีียนได้้ด้้วยตนเองอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ แนวปฏิิบััติิ ขั้้�นตอนต่่าง ๆ เป็็นเรื่่�องที่่�นัักศึึกษาจำำ�เป็็นต้้องเรีียนรู้้�เพื่่�อการปฏิิบััติิได้้
อย่่างถููกต้้อง ตามกำำ�หนดวััน-เวลา นอกจากนี้้�ยังั มีีเรื่่อ� งควรรู้้� ทัักษะทางการเรีียนที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อการเรีียนในระบบการศึึกษาทางไกล
ได้้แก่่ การอ่่าน การจดบัันทึึก การทำำ�ข้้อสอบ เป็็นต้้น มหาวิิทยาลััยได้้จััดเตรีียมกิิจกรรมการปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ในปีี
การศึึกษา 2565 ไว้้สำำ�หรัับนัักศึึกษาใหม่่ในช่่วงเดืือนกัันยายน 2565 โดยนัักศึึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอีียดวััน เวลา
และสถานที่่�ในการเข้้าร่่วมกิิจกรรม และ/หรืือช่่องทางการรัับชมรายการ ได้้จากเว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย www.stou.ac.th

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Online
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12. ข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ
เมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับขึ้นทะเบียนท่านเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยอ�ำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา
ที่มีความประสงค์จะด�ำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือนักศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ ดังนี้
1) การโอนชุดวิชา/การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
เมื่่�อมหาวิิทยาลััยดำำ�เนิินการตอบรัับขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษาให้้เรีียบร้้อยแล้้ว สามารถยื่่�นคำำ�ร้้องขอโอนชุุดวิิชา/
การเทีียบผลการศึึกษาและเทีียบประสบการณ์์ ทั้้�งนี้้�สามารถสำำ�เนาแบบฟอร์์มจากคู่่�มืือนัักศึึกษา หรืือ download
แบบฟอร์์ม ได้้ที่่� https://www.stou.ac.th  ปริิญญาตรีี แบบฟอร์์มต่่าง ๆ
2) การสอบตามความพร้้อมของนัักศึึกษารายบุุคคลด้้วยคอมพิิวเตอร์์ (Walk-in Exam) “พร้้อมก่่อน สอบก่่อน
รู้้�ผลก่่อน” ศึึกษาข้้อมููลได้้ที่่� https://www.stou.ac.th  บริิการนัักศึึกษา  นัักศึึกษาปริิญญาตรีี  การสอบ 
สมััครสอบตามตามความพร้้อมของนัักศึึกษารายบุุคคลด้้วยคอมพิิวเตอร์์ (Walk-in Exam)
3) การสอบวััดความรู้้�ภาษาอัังกฤษด้้วยระบบคอมพิิวเตอร์์ STOU-EPT  (E-TESTING) “รู้้�ผลและได้้รัับใบรัับรอง
ทัันทีี” ศึึกษาข้้อมููลได้้ที่่� https://www.stou.ac.thบริิการนัักศึึกษา นัักศึึกษาปริิญญาตรีีSTOU EPT 
รัับสมััครทดสอบวััดความรู้้�ภาษาอัังกฤษด้้วยระบบคอมพิิวเตอร์์ STOU-EPT (E-TESTING)
4) ทุุนการศึึกษา ศึึกษาข้้อมููลได้้ที่่�
https://www.stou.ac.thบริิการนัักศึึกษา นัักศึึกษาปริิญญาตรีีการบริิการนัักศึึกษาทุุนการศึึกษา
5) ชมรมนัักศึึกษา  มสธ.  ศึึกษาข้้อมููลได้้ที่่�
https://www.stou.ac.thสำำ�นัักสำำ�นัักบริิการการศึึกษาฝ่่ายแนะแนวการศึึกษางานกิิจกรรมนัักศึึกษา
และเครืือข่่ายสััมพัันธ์์ ชมรมนัักศึึกษา
6) การศึึกษาวิิชาทหาร ศึึกษาข้้อมููลได้้ที่่�
https://www.stou.ac.thบริิการนัักศึึกษานัักศึึกษาปริิญญาตรีีการบริิการนัักศึึกษา การศึึกษาวิิชาทหาร
7) การขอผ่่อนผัันการเข้้ารัับราชการทหาร ศึึกษาข้้อมููลได้้ที่่�
https://www.stou.ac.th บริิการนัักศึึกษา นัักศึึกษาปริิญญาตรีี การบริิการนัักศึึกษา  การขอผ่่อนผััน
การเข้้ารัับราชการทหาร
8) กีีฬามหาวิิทยาลััย  ศึึกษาข้้อมููลได้้ที่่�
https://www.stou.ac.thบริิการนัักศึึกษานัักศึึกษาปริิญญาตรีีการบริิการนัักศึึกษา กีีฬามหาวิิทยาลััย
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมใน
ข้อ 1) – 3) ได้ท่ศี ูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรือ e-mail address : ic.proffice@stou.ac.th
ข้อ 4)
ได้ท่ฝี ่ายแนะแนวการศึกษา ส�ำนักบริการการศึกษา โทร. 0 2504 7631-7
	ข้้อ 5) – 8) ได้้ที่่�งานกิิจกรรมนัักศึึกษาและเครืือข่่ายสััมพัันธ์์ ฝ่่ายแนะแนวการศึึกษา
		 	สำำ�นัักบริิการการศึึกษา โทร. 0 2504 7638-9, 0 2504 7697
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13. การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ขอค�ำปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาต่าง ๆ ไว้หลากหลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย e-mail กระดานสนทนา
และการติดต่อด้วยตนเอง ดังนั้นเพื่อให้ปัญหาการติดต่อสอบถามได้รับความกระจ่างและรวดเร็ว โปรดปฏิบัติ ดังนี้
1.	ติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามช่องทางที่จัดให้
2. แจ้งชื่อ – ชื่อสกุลผู้สมัครเป็นนักศึกษา เลขประจ�ำตัวประชาชน หรือเลขประจ�ำตัวนักศึกษา
3. แจ้งปัญหาที่ต้องการสอบถามให้ชัดเจน
13.1 ติดต่อทางโทรศัพท์ และ e-mail
หน่วยงานให้บริการ
1. ศูนย์สารสนเทศ

2. บริการสอบถามข้อมูล
    ทางโทรศัพท์

สอบถามปัญหา
1. ข้อมูลสารสนเทศข่าวสารของมหาวิทยาลัย
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
โครงการสัมฤทธิบตั ร โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
(STOU-EPT)
3. ผลการจัดส่งวัสดุการศึกษา
4. การปฐมนิเทศ การสอนเสริม การอบรมเข้ม การฝึกปฏิบัติ
5. การด�ำเนินกิจกรรมระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย
สอบถามผลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สอบถามก�ำหนดการสอบ
และสนามสอบ สอบถามผลการสอบ สอบถามก�ำหนดการรับ
พระราชทานปริญญาบัตร

โทรศัพท์/e-mail
โทร. 0 2504 7788

โทร. 0 2504 7799
(อััตโนมััติิ)

3. ฝ่ายจัดสอบ
สอบถามเกี่ยวกับการจัดสอบส�ำหรับคนไทยในต่างประเทศ
    ส�ำนักทะเบียนและวัดผล

โทร. 0 2503 2681
ev.reoff ice@stou.ac.th

4. งานบริิการนัักศึึกษาพิิการ สอบถามข้อสนเทศที่จ�ำเป็นก่อนสมัครเป็นนักศึกษา ส�ำหรับผู้สมัคร
ที่เป็นคนพิการ และการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส�ำหรับ
    ส�ำนักบริการการศึกษา
นักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี

โทร. 0 2504 7821-3
ds.esoff ice@stou.ac.th

5. ฝ่ายแนะแนวการศึกษา
    ส�ำนักบริการการศึกษา

โทร. 0 2504 7631-7
co.esoff ice@stou.ac.th

ขอรัับคำำ�ปรึึกษาเรื่่�องการแนะแนวการเรีียน และการพััฒนาทัักษะ
ทางการเรีียนที่่�จำำ�เป็็นในระบบการศึึกษาทางไกล

6. ศูนย์บริการการสอนทาง สอบถามข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานะการจัดส่งเอกสารการสอน โทร. 0 2504 7809
    ไปรษณีย์
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
0 2504 7623
    ส�ำนักบริการการศึกษา สอบถามการรับ-ส่งกิจกรรมประจ�ำชุดวิชา
0 2504 7626
Stou.post@g.stou.ac.th
7. ศูนย์บริการการศึกษา
ประจ�ำภูมิภาค
    ส�ำนักบริการการศึกษา

สอบถามข้อมูลการสอนเสริม และการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

โทร. 0 2504 7611-6
0 2504 7813-6
At.support@stou.ac.th

586 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หน่วยงานให้บริการ (ต่อ)

ที่อยู่

โทรศัพท์/e-mail

ส่่วนบริิหารศููนย์์วิิทยบริิการและชุุมชนสััมพัันธ์์

สำำ�นัักบริิการการศึึกษา
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
9/9 หมู่่�ที่่� 9 ตำำ�บลบางพููด อำำ�เภอ
ปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120

โทร. 0 2504 7697
rc.esoffice@stou.ac.th

สอบถามปัญหา

8. ศููนย์์วิิทยบริิการและชุุมชนสััมพัันธ์์

บริิการข้้อมููลข่่าวสารของมหาวิิทยาลััย ให้้คำำ�ปรึึกษาและบริิการ
ด้้านการศึึกษาในลัักษณะเป็็นตััวแทนของมหาวิิทยาลััยในส่่วน
ภููมิิภาค ประกอบด้้วย
ที่อยู่
8.1 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำ�ปาง หมู่ที่ 2 ถนนล�ำปาง-เชียงใหม่
ต�ำบลปงยางคก อ�ำเภอห้างฉัตร
เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
จังหวัดล�ำปาง 52190
ลำ�ปาง ลำ�พูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
8.2 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เชียงราย
เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่

โทรศัพท์/e-mail
โทร. 0 5482 9811-4
lp.adoff ice@stou.ac.th

8.3 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. สุโขทัย 4 หมู่ที่ 7 ถนนสุโขทัย-ก�ำแพงเพชร โทร. 0 5565 1099-101
ต�ำบลบ้านกล้วย อ�ำเภอเมือง
sk.adoff ice@stou.ac.th
     เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
จังหวัดสุโขทัย 64000
สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก
8.4 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี หมู่่�ที่่� 10 บ้้านคำำ�กลิ้้�ง
ตำำ�บลบ้้านจั่่�น อำำ�เภอเมืือง
     เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
จัังหวััดอุุดรธานีี 41000
อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำ�ภู เลย
8.5 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. สกลนคร
     เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ

โทร. 0 4229 2495-500
ud.adoff ice@stou.ac.th

8.6 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธานี 199 หมู่ที่ 10 ถนนเลี่ยงเมือง
ต�ำบลแจระแม อ�ำเภอเมือง
    เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
อุบลราชธานี อำ�นาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร
8.7 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครราชสีมา
เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
8.8 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ขอนแก่น
เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

โทร. 0 4528 1891-5
ub.adoff ice@stou.ac.th

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หน่วยงานให้บริการ (ต่อ)
ส่่วนบริิหารศููนย์์วิิทยบริิการและชุุมชนสััมพัันธ์์

8. ศููนย์์วิิทยบริิการและชุุมชนสััมพัันธ์์

ที่อยู่

587

โทรศัพท์/e-mail

สำำ�นัักบริิการการศึึกษา
โทร. 0 2504 7697
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช rc.esoffice@stou.ac.th
9/9 หมู่่�ที่่� 9 ตำำ�บลบางพููด อำำ�เภอ
ปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120
สอบถามปัญหา
บริิการข้้อมููลข่่าวสารของมหาวิิทยาลััย ให้้คำำ�ปรึึกษาและบริิการ
ด้้านการศึึกษาในลัักษณะเป็็นตััวแทนของมหาวิิทยาลััยในส่่วน
ภููมิิภาค ประกอบด้้วย

8.9 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.
นครสวรรค์
เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
นครสวรรค์ อุทัยธานี กำ�แพงเพชร พิจิตร
8.10 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.
พระนครศรีอยุธยา
เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
8.11 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.
นครนายก
เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี

ที่อยู่
105/35 หมู่่�ที่่� 10
ถนนนครสวรรค์์-พิิษณุุโลก (117)
ตำำ�บลวััดไทรย์์ อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดนครสวรรค์์ 60000

196 หมู่่�ที่่� 5
ตำำ�บลศรีีกะอาง
อำำ�เภอบ้้านนา
จัังหวััดนครนายก 26110

โทรศัพท์/e-mail
โทร. 0 5622 2450
nw.adoff ice@stou.ac.th

โทร. 0 3730 6247 ต่่อ 127
nk.adoff ice@stou.ac.th

8.12 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จันทบุรี เลขที่่� 1 ถนนจัันทบุุรีี–สระแก้้ว
อำำ�เภอมะขาม
เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
จัังหวััดจัันทบุุรีี 22150
จันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว ชลบุรี

โทร. 0 3938 9430-3
cb.adoff ice@stou.ac.th

8.13 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุรี 90 หมู่่�ที่่� 9 ตำำ�บลไร่่ส้้ม
อำำ�เภอเมืือง
เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ จัังหวััดเพชรบุุรีี 76000
8.14 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ราชบุรี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

โทร. 0 3240 3801-5
pb.adoff ice@stou.ac.th

588 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หน่วยงานให้บริการ (ต่อ)
ส่่วนบริิหารศููนย์์วิิทยบริิการและชุุมชนสััมพัันธ์์

8. ศููนย์์วิิทยบริิการและชุุมชนสััมพัันธ์์

ที่อยู่

โทรศัพท์/e-mail

สำำ�นัักบริิการการศึึกษา
โทร. 0 2504 7697
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช rc.esoffice@stou.ac.th
9/9 หมู่่�ที่่� 9 ตำำ�บลบางพููด อำำ�เภอ
ปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120
สอบถามปัญหา
บริิการข้้อมููลข่่าวสารของมหาวิิทยาลััย ให้้คำำ�ปรึึกษาและบริิการ
ด้้านการศึึกษาในลัักษณะเป็็นตััวแทนของมหาวิิทยาลััยในส่่วน
ภููมิิภาค ประกอบด้้วย
ที่อยู่

โทรศัพท์/e-mail

8.15 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.
นครศรีธรรมราช
เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง
8.16 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ภูเก็ต
เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง

169 หมู่ท่ี 3
โทร. 0 7537 8680-1
ถนนนครศรีฯ–ร่อนพิบูลย์
nr.adoff ice@stou.ac.th
ตำ�บลนาสาร อำ�เภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80001
หรือ ตู้ ปณ. 33 ปทฝ. ศาลามีชัย
อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80001

8.17 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ยะลา
     เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล

6/1 หมู่ท่ี 6 ถนนท่าสาป–ลำ�ใหม่ โทร. 0 7326 4020		
0 7326 4014
ตำ�บลพร่อน อำ�เภอเมือง
		 ต่่อ 109-111
จังหวัดยะลา 95000
yl.adoff ice@stou.ac.th

8.18 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.
นนทบุรี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ :
นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครปฐม
สมุทรปราการ

โทร. 0 2504 7697
สำ�นักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช rcnb.esoffice@stou.ac.th
9/9 หมู่ท่ี 9 ตำ�บลบางพูด
อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

589

13.2  ติดต่อทางไปรษณีย์

การติิดต่่อสอบถามข้้อปััญหาทางไปรษณีีย์์ถืือเป็็นการติิดต่่อที่่�เสีียค่่าใช้้จ่่ายน้้อย และใช้้เวลาในการสื่่�อสาร
ระหว่่างกัันเหมาะกัับปััญหาที่่�ไม่่เร่่งด่่วน การสอบถามปััญหาทางจดหมายนั้้�นนัักศึึกษาต้้องระบุุชื่่�อ - ชื่่�อสกุุล
เลขประจำำ�ตััวนัักศึึกษา และประเด็็นปััญหาให้้ชััดเจน จ่่าหน้้าซองระบุุชื่่�อหน่่วยงานที่่�ต้้องการติิดต่่อ ดัังนี้้�

ชื่อหน่วยงาน ....................................

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
	ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

13.3  ติดต่อด้วยตนเองที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษาที่ประสงค์จะติดต่อโดยตรงกับ
มหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่กิจกรรมการสมัครเป็นนักศึกษา/ผู้เรียน กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการศึกษา
จนถึงกิจกรรมการส�ำเร็จการศึกษา ซึ่งขอรับบริการและค�ำแนะน�ำปรึกษาได้ท่ี
1) ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ณ ทีท่ �ำการของมหาวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์–วันเสาร์ ตัง้ แต่
เวลา 08.30–16.30 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2) 	ศููนย์์วิิทยบริิการและชุุมชนสััมพัันธ์์ มสธ. ทั่่�วประเทศ ตามรายละเอีียดที่่�แจ้้งในข้้อ 13.1

ที่ทำ�การมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผังบริเวณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และทัศนียภาพอุทยานการศึกษา รัชมังคลาภิเษก

ไป จ.น

กเกร็ด
ไปปา

น

ทบุรี

สายรถที่ผ่าน
ห้าแยกปากเกร็ด
ถ.ติวานนท์
ไป จ.ปทุมธานี

ย
ธ.ไท
ม.

4.5 ก

พา ณ

.

ิชย์

มสธ

คลองบางพูด
เมืองทองธานี

คลองประปา
สี่แยกบางเขน

กม.
ะ5
้งวัฒน

สี่แยกพงษ์เพชร
ถ.ประชาชื่น

ถ.แจ

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

วัดผาสุก
มณีจักร

ไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

สี่แยกหลักสี่
ไปดอนเมือง

1. รถโดยสารประจำ�ทาง

-		 			
-		 			
			

ผ่านถนนติวานนท์
33 90 367 (ปากเกร็ด - รังสิต)
ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ
52 150 ปอ.150 356 ปอ.356 166 ปอ.166
1053 (ท่านํ้านนท์ - เวชคาม)

2. รถตู้โดยสาร

		
		
		
		
		
		
		
		
		

ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์
ปากเกร็ด - มีนบุรี
ปากเกร็ด - จตุจักร
ปากเกร็ด - ราม 1
ปากเกร็ด - สีลม
ปากเกร็ด - ฟิวเจอร์ฯ (รังสิต)
เมืองทอง - อนุสาวรีย์
เมืองทอง - ราม 1
เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

คณะบรรณาธิการ
ผ่้อำาน์วยการสำาน์ักทะเบียน์และวัดผล
ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.ลักษมัี น์วมัถน์อมั คีมั่ระ (สาขาวิชาศึิลปศึาสตร์)
อาจารย์ ดร.ชมัภ่น์ุช สุน์ทรน์น์ท์ (สาขาวิชาศึิลปศึาสตร์)
อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สัน์ติสุภาพื่ร (สาขาวิชาศึิลปศึาสตร์)
ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุพื่งศึ์ สุขโสต (สาขาวิชาน์ิเทศึศึาสตร์)
รองศึาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่อน์ สุวรรณจิน์ดา (สาขาวิชาศึึกษาศึาสตร์)
รองศึาสตราจารย์ ดร.น์ราธิป ศึรีรามั (สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)
ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์จัก พื่ิริยะพื่รสิริ (สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)
ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิช ทัพื่ภวิมัล (สาขาวิชาน์ิติศึาสตร์)
อาจารย์สุณัฐชา เผ�าพื่งษ์ศึิลป์ (สาขาวิชาวิทยาศึาสตร์สุขภาพื่)
ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศึรีโอภาส (สาขาวิชาวิทยาศึาสตร์สุขภาพื่)
ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์กิตติ ลี�สยามั (สาขาวิชาวิทยาศึาสตร์สุขภาพื่)
ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.เรณุการ์ ทองคำารอด (สาขาวิชาพื่ยาบาลศึาสตร์)
ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.ภ่ดิน์ัน์ท์ อดิทิพื่ยางก่ร (สาขาวิชาเศึรษฐศึาสตร์)
อาจารย์ ดร.ภาวิน์ี อิน์ทร์มัณี (สาขาวิชามัน์ุษยน์ิเวศึศึาสตร์)
อาจารย์เอกวีร์ มัีสุข (สาขาวิชารัฐศึาสตร์)
ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา น์ัน์ทา (สาขาวิชาเกษตรศึาสตร์และสหกรณ์)
รองศึาสตราจารย์ทัศึน์ีย์วรรณ ศึรีประดิษฐ์ (สาขาวิชาวิทยาศึาสตร์และเทคโน์โลยี)
น์างสาวรัชน์ี พื่ลแสน์ (สำาน์ักวิชาการ)
น์างอรน์ุช กาญจน์ประกร (สำาน์ักบริการการศึึกษา)
รองศึาสตราจารย์ ดร.เขมัณัฏฐ์ มัิ�งศึิริธรรมั (สำาน์ักเทคโน์โลยีการศึึกษา)
น์างประดับ ไวยโภคา (สำาน์ักพื่ิมัพื่์)
อาจารย์ ดร.สมัเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า (ศึ่น์ย์วิชาการประเมัิน์ผล)
น์างสาวเด่อน์เพื่็ญ ภ่�คำา (ฝ่ายทะเบียน์น์ักศึึกษา)
น์างอัญชน์า ยิ�มัเผ่อก (ฝ่ายทะเบียน์น์ักศึึกษา)
น์างกน์กวรรณ เช่�อวงศึ์์ (ฝ่ายจัดสอบ)
น์างสาววิภาวดี เดชวุฒิ (ฝ่ายวัดผลการศึึกษา)
น์างวณัญญา กระบิลสิงห์ (หัวหน์้าฝ่ายรับน์ักศึึกษา)
น์ายศึิวาวุธ แสงน์ภากาศึ (หัวหน์้าหน์�วยบริการ ส�ง-รับใบสมััคร)
น์ายอุทัย เกิดเหลี�ยมั (งาน์จัดทำาระเบียบการสมััคร)
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บรรณาธิการ
เลขาน์ุการคณะบรรณาธิการ
ผ่้ช�วยเลขาน์ุการคณะบรรณาธิการ
ผ่้ช�วยเลขาน์ุการคณะบรรณาธิการ

จัดทำาโดย
ผ่้อำาน์วยการสำาน์ักทะเบียน์และวัดผล
น์างวณัญญา กระบิลสิงห์
น์ายณรงค์ฤทธิ์ มัีเสมั
น์ายอุทัย เกิดเหลี�ยมั
น์างทรงศึรี กิจน์ุสน์ธิ์
น์ายสงกราน์ต์ หิน์อ�อน์
น์างณัฐณี คงเมั่อง

ที�ปรึกษา
ที�ปรึกษา
หัวหน์้างาน์รับสมััครน์ักศึึกษา
งาน์จัดทำาระเบียบการสมััคร
งาน์รับสมััครน์ักศึึกษา
พื่ิส่จน์์อักษร
หน์�วยศึิลปะ
พื่ิมัพื่์ที� : โรงพื่ิมัพื่์มัหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมัาธิราช

เอกสารที่ต้องใช้สำาหรับการสมัครเป็นนักศึกษา
โปรดตรวจสอบเอกสารการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ก่อนจัดส่งมายังมหาวิทยาลัย
❑ 1. ใบสมััครและขึ�น์ทะเบียน์เป็น์น์ักศึึกษา (มัสธ.1) ที�กรอกข้อมั่ล พื่ร้อมัติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ลงใน์กรอบที�กำาหน์ด
ด้วยกาว และลงลายมือชื่อผู้สมัครใน์ใบสมััครฯ เรียบร้อยแล้ว
❑ 2. สำาเน์าใบรายงาน์ผลการศึึกษาที�ระบุหลักสูตรการศึกษา วัน เดือน ปีที่สำาเร็จการศึกษา จำานวน 1 ชุด
(ถ่ายสำาเนาให้ครบถ้วน์ทุกหน้าของใบรายงาน์ผลการศึึกษา)
❑ 3. สำาเน์าบัตรประจำาตัวประชาชนของผ่้สมััคร หรือสำาเน์าทะเบียนบ้านหน์้าที�มัีช่�อผ่้สมััครปรากฏอย่� และหน์้าที�มัีรายการ
เกี�ยวกับบ้าน์ อย�างใดอย�างหน์ึ�ง จำานวน 1 ชุด
❑ 4. สำาเน์าหน์ังส่อสำาคัญการเปลี�ยน์แปลงคำาน์ำาหน์้าช่�อ / ช่�อ / ช่�อสกุล จำานวน 1 ชุด
(กรณีคำาน์ำาหน์้าช่�อ หร่อช่�อ หร่อช่�อสกุลของผ่้สมััครที�ปรากฏใน์เอกสารที�ใช้ใน์การสมััครข้างต้น์ไมั�ตรงกัน์)
❑ 5. สำาเนาบัตรประจำาตัวคนพิการ จำานวน 1 ฉบับ และ แบบกรอกข้อมั่ลเพื่ิ�มัเติมัสำาหรับผ่้สมััครที�เป็น์คน์พื่ิการอีก 1 ฉบับ
(สำาหรับผ่้สมััครที�เป็น์คน์พื่ิการ)
❑ 6. หนังสืออนุญาตให้สมัครเข้าศึกษาจากกรมราชทัณฑ์ 1 ฉบับ และ แบบกรอกข้อมั่ลเพื่ิมั� เติมัสำาหรับผ่ส้ มััครทีเ� ป็น์ผ่ต้ อ้ งขัง
อีก 1 ฉบับ (สำาหรับผ่้สมััครที�เป็น์ผ่้ต้องขัง)
❑ 7. แบบฟอร์มัขอลาออกจากการเป็น์น์ักศึึกษาใน์สถาน์ภาพื่เดิมั สำาหรับผ่้สมััครที�เคยเป็น์น์ักศึึกษาของ มัสธ. และ
ไมั�สำาเร็จการศึึกษา จำาน์วน์ 1 ฉบับ
ใน์การสมััครเป็น์น์ักศึึกษา ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา และชำาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน รวมัทั�งตรวจสอบความัถ่กต้องตรงกัน์ของรหัสชุดวิชาและ
ช่�อชุดวิชาที�ลงทะเบียน์เรียน์ ดังรายละเอียดที�ระบุใน์ระเบียบการสมััครเป็น์น์ักศึึกษาและลงทะเบียน์เรียน์ จึงจะถ่อว�า
การสมััครเป็น์น์ักศึึกษาสมับ่รณ์ โดยมัีวิธีการสมััครและการชำาระเงิน์ค�าสมััครเป็น์น์ักศึึกษา ดังน์ี�
1) สมัครทางออนไลน์ทเ�ี ว็บไซต์ของมัหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th"การสมััครเรียน์กับ มัสธ."ระดับปริญญาตรี
"สมััครเรียน์ออน์ไลน์์ (จัดเตรียมัเอกสารที�ต้องใช้สมััครเป็น์น์ักศึึกษาใน์ลักษณะอิเล็กทรอน์ิกส์)
2) สมัครทางไปรษณีย์ (กรณีไมั�สามัารถสมััครเรียน์ทางออน์ไลน์์ได้) ใน์การชำาระเงิน์ค�าสมััคร ให้ผ่้สมััครแสดงบัตรประจำาตัว
ประชาชน์ของผ่้สมััคร และใบสมััครฯ (มัสธ. 1) ต�อเจ้าหน์้าที�รับชำาระเงิน์ เพื่่�อชำาระเงิน์ค�าสมััครได้ที�
- ร้าน 7-ElEVEN ทุกสาขา หรือจุดบริการรับชำาระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ
- ที่ทำาการไปรษณีย์ทุกแห่ง ด้วยบริการ Pay at Post เท่านั้น (ยกเว้น ไปรษณีย์อน์ุญาตเอกชน์)
(ติดอากรแสตมัป์ที�ซอง ส�งเอกสารการสมััครทางไปรษณีย์)
มัหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการขึ�น์ทะเบียน์เป็น์น์ักศึึกษา พื่ร้อมัจัดส�งบัตรประจำาตัวน์ักศึึกษา ค่�มั่อน์ักศึึกษา โครงสร้างและ
รายละเอียดของหลักส่ตรที�ต้องศึึกษา ภายใน 15 วันทำาการ น์ับตั�งแต�วัน์ที�ได้รับข้อมั่ลการสมััครครบถ้วน์และสมับ่รณ์
สามัารถตรวจสอบผลการขึน์� ทะเบียน์เป็น์น์ักศึึกษาได้ทางเว็บไซต์ https://regis.stou.ac.th/STOU/app/SOENQYW01
หร่อสอบถามัได้ที�ฝ่ายรับน์ักศึึกษา โทร. 0 2504 7213
สอบถามัผลการจัดส�งวัสดุการศึึกษาของชุดวิชาที�ลงทะเบียน์เรียน์ ได้ที�ศึ่น์ย์สารสน์เทศึ โทร. 0 2504 7788
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