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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
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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

137

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)
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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)
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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				
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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
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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

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

155

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

156 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�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)
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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
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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
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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
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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) 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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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

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
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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

174 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

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

178 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

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

184 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

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

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

185

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
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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
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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
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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
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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)

198 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

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)

200 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

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

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

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

202 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

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

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

203

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
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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
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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

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

209

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
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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

214 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

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

215

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

216 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

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

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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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

