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สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ รหััส 30  มีวััตถุุประสงค์หลักที�จะให้การศึกษาแก่นักศึกษาและผู้้้สนใจได้้รับควัามร้้ 

ควัามเข้้าใจและสามารถุประยุกต์ใช้้เทคนิค ทฤษฎีีและหลักการบริหารงานจากหลักส้ตรต่าง ๆ ได้้แก่ หลักส้ตรเทคโนโลยี 

บัณฑิิต หลักส้ตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต (การจัด้การ) หลักส้ตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต หลักส้ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิิต 

และหลักส้ตรบัญชี้บัณฑิิต ซึึ่�งควัามร้้ควัามเข้้าใจและการนำาไปใช้้จะเป็นประโยช้น์แก่ผู้้้เรียนหรือผู้้้ทำางานอย้่ในภาครัฐและ

ภาคเอกช้น

นอกจากการสอน สาข้าวิัช้าฯ ยงัมุ่งส่งเสริมงานวิัจัยด้้านการบริหาร เพื่ื�อนำาผู้ลที�ได้้รับมาปรับใช้้ในการผู้ลิตเอกสาร

การสอน หรือปรับปรุงชุ้ด้วิัช้าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพัื่ฒนาการข้องสังคมที�เปลี�ยนแปลงอย้่ตลอด้เวัลา

สาข้าวิัช้าวิัทยาการจัด้การ เปิด้สอนหลักส้ตรต่าง ๆ ดั้งนี�

1.	หลัักสููตรเทคโนโลัยีีบััณฑิิต

				วิิชาเอกการจััดการงานก่อสูร้าง	(ต่อเน่�อง)	รหัสู 30142 หลัักสููตรปรับัปรุง	พ.ศ.	2563  

2.	หลัักสููตรบัริหารธุุรกิจับััณฑิิต	(การจััดการ)	รหัสู	30234

3.	หลัักสููตรบัริหารธุุรกิจับััณฑิิต

	 3.1	วิิชาเอกการเงิน	รหัสู	30274

	 3.2	วิิชาเอกการตลัาด	รหัสู	30284

	 3.3	วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยีวิ	รหัสู	30264

4.	หลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรบััณฑิิต	หลัักสููตรปรับัปรุง	พ.ศ.	2565

	 4.1	วิิชาเอกการบัริหารทรัพยีากรมนุษย์ี	รหัสู	30354

	 4.2	วิิชาเอกการบัริหารท้องถิิ่�นแลัะการจััดการเม่อง	รหัสู	30384

	 4.3	วิิชาเอกการจััดการภาครัฐแลัะเอกชน	รหัสู	30394

5.	หลัักสููตรบััญชีบััณฑิิต	รหัสู	30424	หลัักสููตรปรับัปรุง	พ.ศ.	2564

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการมีีวัิตถุุประสงค์์ ดังนีี้�

1. เพืื่�อพัื่ฒนาบุคลากรและผู้ลิตบัณฑิิตในสาข้าวิัช้าวิัทยาการจัด้การ ซึึ่�งเป็นการสนับสนุนการพัื่ฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมข้องประเทศ

2. เพืื่�อส่งเสริมการวิัจัยค้นคว้ัาในสาข้าวิัช้าวิัทยาการจัด้การ เพืื่�อควัามก้าวัหน้าทางวิัช้าการและเพืื่�อประโยช้น์ใน

การพัื่ฒนาประเทศ

3. เพืื่�อเปน็ศ้นยบ์รกิารทางวัชิ้าการแกป่ระช้าช้น ตลอด้ทั�งการเผู้ยแพื่รค่วัามร้ด้้้านวัทิยาการจัด้การในหม่้นกัธุุรกิจ 

ข้้าราช้การ และนักบริหารด้้านต่าง ๆ

4. เพืื่�อส่งเสริมคุณธุรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชี้พื่ด้้านการบริหารและการจัด้การ

ผู้้�ที�สำาเร็จัการศึึกษาในี้สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ สามีารถุประกอบอาชีพดังนีี้�

ผู้้้ที�สำาเร็จการศึกษาหลักส้ตรเทคโนโลยีบัณฑิิต สามารถุประกอบอาช้ีพื่การจัด้การงานก่อสร้างและวัิช้าชี้พื่ที�

เกี�ยวัข้้อง ทั�งในลักษณะข้องการประกอบวิัช้าชี้พื่อิสระและเข้้าทำางานในองค์กร หรือหน่วัยงานทั�งในภาครัฐและภาคเอกช้น

ผู้้้ที�สำาเร็จการศึกษาหลักส้ตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต สามารถุประกอบอาชี้พื่ที�เกี�ยวัข้้องกับธุุรกิจทุกด้้านทั�งภาครัฐ 

ภาคเอกช้น และประกอบอาชี้พื่ส่วันตัวั เช่้น ค้าข้าย นักธุุรกิจ นักการเงิน นักการธุนาคาร เลข้านุการ นักการตลาด้ พื่นักงานข้าย 

4) สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ  รหััส 30
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ผู้้้ที�สำาเร็จการศึกษาหลักส้ตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต สามารถุประกอบอาชี้พื่ที�เกี�ยวัข้้องกับธุุรกิจทุกด้้านทั�งภาครัฐ 

ภาคเอกช้น และประกอบอาชี้พื่ส่วันตัวั เช่้น ค้าข้าย นักธุุรกิจ นักการเงิน นักการธุนาคาร เลข้านุการ นักการตลาด้ พื่นักงานข้าย 

พื่นักงานบริการ มัคคุเทศก์

ผู้้้ที�สำาเร็จการศึกษาในหลักส้ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิิต สามารถุประกอบอาชี้พื่ได้้หลายลักษณะทั�งใน 

หน่วัยงานภาครัฐ ภาคเอกช้น และรัฐวิัสาหกิจ เช่้น ปลัด้อำาเภอ ปลัด้องค์การบริหารส่วันตำาบล (อบต.) พัื่ฒนากร 

นักวิัช้าการ เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วัไป และตำารวัจ 

ผู้้้ที�สำาเร็จการศึกษาหลักส้ตรบัญชี้บัณฑิิต สามารถุประกอบอาชี้พื่ที�เกี�ยวักับการบัญชี้ เช่้น นักบัญชี้ ผู้้้สอบบัญชี้ทั�ง

ภาครัฐ และภาคเอกช้น ประกอบอาชี้พื่ส่วันตัวั ทั�งนี�ผู้้้สำาเร็จการศึกษาทุกหลักส้ตรข้องสาข้าวิัช้าวิัทยาการจัด้การสามารถุ

ศึกษาต่อในระดั้บที�ส้งขึ้�นทั�งในประเทศและต่างประเทศ
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วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเน่�อง) (30142)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

หัลัักสูตรเทคโนโลัยีบััณฑิิต

วิิชาเอกการจััดการงานก่อสร้าง (ต่อเน่�อง)  รหััส 30142 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2563  

ช่�อปริญญา ช่�อย่อ
เทคโนโลยีบัณฑิิต (การจัด้การงานก่อสร้าง) ทล.บ. (การจัด้การงานก่อสร้าง)
Bachelor of Technology (Construction B.Tech. (Construction Management)
Management)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

วิิชาเอกการจััดการงานี้ก่อสร�าง (ต่อเนี้่�อง)  

รหััส 30142 

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

1. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือเทียบเท่า

 ในสาข้าวิัช้าช่้างก่อสร้าง ช่้างโยธุา ช่้างเทคนิคสถุาปัตยกรรม 

 ช่้างสำารวัจ  วิัศวักรรมการทาง วิัศวักรรมช้ลประทาน วิัศวักรรม 

 โยธุา หัร่อ

2. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) สาข้าวิัช้า 

 เทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีีพ้ื้�นัความีร้้ัเดิมี ปิวช. ก่อสร้ัาง และ 

 มีประสบการณ์การทำางานด้้านที�เกี�ยวัข้้องกับการก่อสร้าง หัร่อ

3. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิิต (มัณฑินศิลป์) เฉพื่าะ 

 สาข้าวิัช้าการออกแบบตกแต่งภายใน หัร่อ

4. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีช่้างช้ลประทานบัณฑิิต หัร่อ

5.  สำา เร็จการศึกษาปริญญาตรีห รือเทียบเท่าในสาข้าวัิช้า 

 วิัศวักรรมศาสตร์ (วิัศวักรรมโยธุา วิัศวักรรมไฟฟ้า วิัศวักรรม 

 เครื�องกล) หัร่อ

6. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสถุาปัตยกรรมศาสตร์ (สถุาปัตยกรรม 

 หลัก สถุาปัตยกรรมภายใน ภ้มิสถุาปัตยกรรม) หัร่อ

7. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่เทคนิค (ปวัท.) 

 ประเภทวิัช้าช่้างอุตสาหกรรมในสาข้าวิัช้าเทคนิควิัศวักรรม 

 สำารวัจ เทคนิควิัศวักรรมโยธุา เทคนิคสถุาปัตยกรรม

นัักศึึกษาทีี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พื้.ศึ. 2563 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2569    

มีหาวิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

 

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 136-138

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 202

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 211
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โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดของหลัักสููตร

หัลัักสูตรเทคโนโลัยีบััณฑิิต

วิิชาเอกการจััดการงานก่อสร้าง (ต่อเน่�อง)  รหััส 30142 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2563  
1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเท่ี�ในสำ�ข�วิช�ช่�งก่อสำร้็�ง	 ช่�งโยธ�	 ช่�งเทีคนิคสำถ�ปัตยกร็ร็ม	 ช่�งสำำ�ร็วจ 

	 วิศึวกร็ร็มก�ร็ที�ง	วิศึวกร็ร็มชลปร็ะที�น	วิศึวกร็ร็มโยธ�	หร็ือสำ�ข�วิช�เทีคนิคอุตสำ�หกร็ร็ม	โดยมี้พื้้�นึ่ควุ�มีร็้้เดิมี 

 ปวุช. ก่อสำร็้�ง และมี้ปร็ะสำบก�ร็ณ์์ก�ร็ทำำ�ง�นึ่ด้�นึ่ทำ้�เก้�ยวุข้้องกับก�ร็ก่อสำร็้�ง	 หร็ือปร็ิญญ�ตรี็ศึิลปบัณฑิิต 

	 (มัณฑินศิึลป์)	 เฉพ�ะสำ�ข�วิช�ก�ร็ออกแบบตกแต่งภ�ยใน	 หร็ือปร็ิญญ�ตรี็ช่�งชลปร็ะที�นบัณฑิิต	 หร็ือ 

	 ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�วิช�วิศึวกร็ร็มศึ�สำตร็์	 (วิศึวกร็ร็มโยธ�	 วิศึวกร็ร็มไฟฟ้�	 วิศึวกร็ร็มเคร็ื�องกล) 

	 หร็ือสำถ�ปัตยกร็ร็มศึ�สำตร็์	(สำถ�ปัตยกร็ร็มหลัก	สำถ�ปัตยกร็ร็มภ�ยใน	ภูมิสำถ�ปัตยกร็ร็ม)

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ  9 ชุดวิชา (54 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 13 ชุดวิชา (78 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 10121  อารยธุรรมมนุษย์                  10131  สังคมมนุษย์                      10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ                                          9 ชุดวิชา (54 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาเฉพาะพ้�นฐาน   3   ชุดวิิชา

 30205  คณิตศาสตร์และสถิุติ   31306  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการจัด้การ 31413  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการจัด้การ

                                                               โครงการเพืื่�องานก่อสร้าง(1)               เครื�องจักรกลงานก่อสร้าง(1)

      วิิชาเฉพาะด้าน   6   ชุดวิิชา

       - บัังคัับั   5   ชุดวิิชา

      31307  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการ 31309  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการจัด้การ 31414  โครงการด้้านการจัด้การงาน      

                วัางแผู้นงานก่อสร้าง(1)  งานสนามในงานก่อสร้าง(1)  ก่อสร้างและประสบการณ์  

 31308  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการสำารวัจ      31412  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการควับคุม  วิัช้าชี้พื่การจัด้การงานก่อสร้าง(2)

                ปริมาณและการประมาณราคา  และการตรวัจงานก่อสร้าง(1)

   งานก่อสร้าง(1)

  -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

      30105  การบัญชี้และการเงิน          31405  การวิัเคราะห์โครงการ        32330  เศรษฐศาสตร์เพืื่�อการจัด้การ

                 เพืื่�องานก่อสร้าง                31407  เทคโนโลยีการก่อสร้างข้นาด้ใหญ่      และการภาษีอากร

 31305  เทคโนโลยีสารสนเทศเพืื่�อ     31410  การจัด้การงานก่อสร้างอย่างยั�งยืน  54130  เทคโนโลยีการจัด้การ     

         การจัด้การงานก่อสร้าง        31411  การจัด้การทรัพื่ยากรอาคาร          อาชี้วัอนามัยและควัามปลอด้ภัย

หัมีายเหัตุ  * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีทั�งทฤษฎีีและการฝึึกปฏิิบัติผู่้านระบบ Online

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเน่�อง) (30142)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา        (6 หน่ัวยกิต้) 

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวัิช้าที�มหาวัิทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ปร็ะเภทีวิช�ช่�งอุตสำ�หกร็ร็มในสำ�ข�วิช�เทีคนิควิศึวกร็ร็มสำำ�ร็วจ	 เทีคนิควิศึวกร็ร็มโยธ�	 

	 และเทีคนิคสำถ�ปัตยกร็ร็ม

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 4 ชุดวิชา (24 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 4 ชุดวิชา (24 หน่ัวยกิต้)

 - บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 - และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72  หน่ัวยกิต้)

 วิิชาเฉพาะพ้�นฐาน   3   ชุดวิิชา

 30205  คณิตศาสตร์และสถิุติ              31306  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการจัด้การ  31413  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการจัด้การ

                                                               โครงการเพืื่�องานก่อสร้าง(1)        เครื�องจักรกลงานก่อสร้าง(1)

หัมีายเหัตุ  * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีทั�งทฤษฎีีและการฝึึกปฏิิบัติผู่้านระบบ Online



138 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิช
าเ

อก
กา

รจั
ดก

าร
งา

นก่
อส

ร้า
ง 

(ต่
อเ

น่�อ
ง)

 (
30

14
2)

สา
ขา

วิช
าวิ

ทย
าก

าร
จัด

กา
ร 

(3
0)

       วิิชาเฉพาะด้าน   9   ชุดวิิชา

       -   บัังคัับั   8   ชุดวิิชา

       31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพืื่�อ        31309  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการจัด้การ 31412  ทฤษฎีีและปฏิิบัติการควับคุม                

               การจัด้การงานก่อสร้าง                   งานสนามในงานก่อสร้าง(1)          และการตรวัจงานก่อสร้าง(1)

       31307 ทฤษฎีีและปฏิิบัติการ       31407  เทคโนโลยีการก่อสร้างข้นาด้ใหญ่ 31414 โครงการด้้านการจัด้การงาน 

   วัางแผู้นงานก่อสร้าง(1) 31410  การจัด้การงานก่อสร้างอย่างยั�งยืน  ก่อสร้างและประสบการณ์

 31308 ทฤษฎีีและปฏิิบัติการสำารวัจ    วิัช้าชี้พื่การจัด้การงานก่อสร้าง(2)

   ปริมาณและการประมาณ 

                ราคางานก่อสร้าง(1)

       -  และเล้อก  1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

       30105  การบัญชี้และการเงิน              31411  การจัด้การทรัพื่ยากรอาคาร      54130  เทคโนโลยีการจัด้การ 

               เพืื่�องานก่อสร้าง                   32330  เศรษฐศาสตร์เพืื่�อการจัด้การ               อาชี้วัอนามัยและ

       31405 การวิัเคราะห์โครงการ                       และการภาษีอากร  ควัามปลอด้ภัย

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา      (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

        
หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีทั�งทฤษฎีีและการฝึึกปฏิิบัติผู่้านระบบ Online

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ห
ลักสูตรบริห

ารธุรกิจบัณ
ฑิ

ต (การจัดการ) (30234)
สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

บัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต (การจััดการ)  รหััส 30234

ช่�อปริญญา ช่�อย่อ
บริหารธุุรกิจบัณฑิิต (การจัด้การ) บธุ.บ. (การจัด้การ)
Bachelor of Business Administration (Management) B.B.A. (Management)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

บริหัารธุุรกิจับัณฑิิต (การจััดการ)

รหััส  30234

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเปิ็นั ผ้้่ ทีี่� มีี 

 ปิรัะสบการัณ์์ในัการัปิรัะกอบอาชีพื้ หร้ัอการัดำารังชีวิต้ หร้ัอ 

 การัเป็ินัผ้้่นัำาสังคมี อย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วไม่ีน้ัอยกว่า 5 ปีิ  

 หร้ัอมีีอายุไม่ีน้ัอยกว่า 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัันเปิด้ภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร โด้ยกรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีา 

 พื้ร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมีคัรัเพ้ื้�อใช้ปิรัะกอบการัพื้จิารัณ์า 

 รัับเข้้าศึึกษา หัร่อ

2. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัร่อ

3. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวัิช้าชี้พื่ (ปวัช้.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัร่อ

4. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือ 

 เทียบเท่าในประเภทวัิช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหารธุุรกิจ หรือ 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาข้าวัิช้าบริหารธุุรกิจ หรือสาข้า 

 วิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร และ 

 วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ หัร่อ

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือ 

 เทียบเท่าทีี่�ไม่ีใช่ประเภทวัิช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหารธุุรกิจ หรือ 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทีี่�ไม่ีใช่สาข้าวิัช้าบริหารธุุรกิจ หรือ 

 สาข้าวัิช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร และ 

 วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ หัร่อ

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 141-148

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 203

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 212
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สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

บริหัารธุุรกิจับัณฑิิต (การจััดการ)

รหััส  30234

(ต่อ)

6.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งในสาข้าวิัช้าบริหารธุุรกิจ 

 หรือสาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร และ 

 วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ หัรอ่

7.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งทีี่� ไ ม่ีใช่สาข้าวัิช้า 

 บริหารธุุรกิจ หรือสาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงินและ 

 การธุนาคาร และวิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 141-148

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 203

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 212
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ห
ลักสูตรบริห

ารธุรกิจบัณ
ฑิ

ต (การจัดการ) (30234)
สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดของหลัักสููตร

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

บัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต (การจััดการ)  รหััส 30234
1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�		หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 4 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา 

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก   2   ชุดวิิชา โดยเล้อกเร้ียนต่ามกลุ่มวิิชา กลุ่มวิิชาละ 1 ชุดวิิชา ดังน้�

 กลุ่มวิิชามนุษยศาสต่ร์ี

 10103 ทักษะชี้วิัต 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

 กลุ่มวิิชาสังคัมศาสต่ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   8   ชุดวิิชา

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 32206 สถิุติธุุรกิจและการวิัเคราะห์

 30205 คณิตศาสตร์และสถิุติ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ  เชิ้งปริมาณ

 30208 การบัญชี้การเงินและการบัญชี้  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

   เพืื่�อการจัด้การ 30211 องค์การและการจัด้การ และ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

 วิิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32326 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุและ 32342 ภาวัะผู้้้นำาและพื่ฤติกรรม 32482 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

          การจัด้การเพืื่�อสร้างสมรรถุนะ  องค์การ  การจัด้การ(1)

 32341 ระบบสารสนเทศเพืื่�อการจัด้การ 32452  กลยุทธ์ุการจัด้การ 32493 การจัด้การนวััตกรรมและ

    และธุุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  ทรัพื่ยากรมนุษย์และ  การจัด้การเพืื่�อควัามยั�งยืน

      องค์การแห่งการเรียนร้้  

        
หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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     -  และเล้อก   2   ชุดวิิชา จากกลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

 กลุ่มวิิชาการีจัดการีทัั่�วิไปและทั่รัีพยากรีมนุษย์

 32343 ธุุรกิจระหว่ัางประเทศและ 32408 การจัด้การธุุรกิจข้นาด้ย่อม 32453 การพื่นักงานสัมพัื่นธ์ุและ

   การจัด้การห่วังโซ่ึ่อุปทาน  และการค้าปลีก  การบริหารค่าตอบแทน

 กลุ่มวิิชาผู้้้ปรีะกอบัการี

 32449 การสร้างธุุรกิจและการเป็น 32494 แผู้นธุุรกิจและการวิัจัยธุุรกิจ

   ผู้้้ประกอบการ

 กลุ่มวิิชาการีเงิน

 32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ 32340 การเงินส่วันบุคคลและ

   หลักการประกันภัย  การภาษีอากร

 กลุ่มวิิชาการีต่ลาด

 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ในปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่� 

 ในสำ�ข�วิช�บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	หรื็อสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร์็	วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร์็ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 10 ชุดวิชา (60 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

        
หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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ห
ลักสูตรบริห

ารธุรกิจบัณ
ฑิ

ต (การจัดการ) (30234)
สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

   และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 10 ชุดวิชา (60 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   3   ชุดวิิชา

 30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 32206 สถิุติธุุรกิจและการวิัเคราะห์

   การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  เชิ้งปริมาณ

 วิิชาเฉพาะด้าน   7   ชุดวิิชา 

 -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32326 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุและ 32342 ภาวัะผู้้้นำาและพื่ฤติกรรม 32482 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

          การจัด้การเพืื่�อสร้างสมรรถุนะ  องค์การ  การจัด้การ(1)

 32341 ระบบสารสนเทศเพืื่�อการจัด้การ 32452 กลยุทธ์ุการจัด้การ 32493 การจัด้การนวััตกรรม

          และธุุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  ทรัพื่ยากรมนุษย์และ  และการจัด้การเพืื่�อควัามยั�งยืน

     องค์การแห่งการเรียนร้้

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากกลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

 กลุ่มวิิชาการีจัดการีทัั่�วิไปและทั่รัีพยากรีมนุษย์ 

 32343 ธุุรกิจระหว่ัางประเทศและ 32408 การจัด้การธุุรกิจข้นาด้ย่อม 32453 การพื่นักงานสัมพัื่นธ์ุและ

   การจัด้การห่วังโซ่ึ่อุปทาน  และการค้าปลีก  การบริหารค่าตอบแทน

 กลุ่มวิิชาผู้้้ปรีะกอบัการี

 32449 การสร้างธุุรกิจและการเป็น 32494 แผู้นธุุรกิจและการวิัจัยธุุรกิจ

   ผู้้้ประกอบการ

 กลุ่มวิิชาการีเงิน

 32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ 32340 การเงินส่วันบุคคล

   หลักการประกันภัย  และการภาษีอากร

 กลุ่มวิิชาการีต่ลาด

 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลอืกศกึษาได้้จากช้ดุ้วิัช้าหรอืรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสมัฤทธุบัิตร หรือในหลักส้ตรระด้บัประกาศนยีบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

 
หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวัิช้าที�มหาวัิทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ทีี�ไม่ใช่ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่� 

 ทีี�ไม่ใช่สำ�ข�วิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	 หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	 วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	 และวิช�เอก 

	 เศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   8   ชุดวิิชา

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 32206 สถิุติธุุรกิจและการวิัเคราะห์

 30205 คณิตศาสตร์และสถิุติ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ  เชิ้งปริมาณ

 30208 การบัญชี้การเงินและการบัญชี้  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

   เพืื่�อการจัด้การ 30211 องค์การและการจัด้การ และ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

 วิิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32326 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุและ 32342 ภาวัะผู้้้นำาและพื่ฤติกรรม 32482 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

   การจัด้การเพืื่�อสร้างสมรรถุนะ  องค์การ  การจัด้การ(1)

 32341 ระบบสารสนเทศเพืื่�อ 32452 กลยุทธ์ุการจัด้การ 32493 การจัด้การนวััตกรรม  

   การจัด้การและธุุรกิจ  ทรัพื่ยากรมนุษย์และ  และการจัด้การเพืื่�อ

   อิเล็กทรอนิกส์  องค์การแห่งการเรียนร้้  ควัามยั�งยืน  

 
หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ห
ลักสูตรบริห

ารธุรกิจบัณ
ฑิ

ต (การจัดการ) (30234)
สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

 -  และเล้อก   2   ชุดวิิชา จากกลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

 กลุ่มวิิชาการีจัดการีทัั่�วิไปและทั่รัีพยากรีมนุษย์ 

 32343 ธุุรกิจระหว่ัางประเทศและ 32408 การจัด้การธุุรกิจข้นาด้ย่อม 32453 การพื่นักงานสัมพัื่นธ์ุและ

   การจัด้การห่วังโซ่ึ่อุปทาน  และการค้าปลีก  การบริหารค่าตอบแทน

 กลุ่มวิิชาผู้้้ปรีะกอบัการี

 32449 การสร้างธุุรกิจและการเป็น 32494 แผู้นธุุรกิจและการวิัจัยธุุรกิจ

   ผู้้้ประกอบการ

 กลุ่มวิิชาการีเงิน

 32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ 32340 การเงินส่วันบุคคล

   หลักการประกันภัย  และการภาษีอากร

 กลุ่มวิิชาการีต่ลาด

 32432  การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งในสำ�ข�วิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	 วิช�เอกก�ร็เงิน	 

	 และก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 10 ชุดวิชา (60 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปี)

 
หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 10 ชุดวิชา (60 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   3   ชุดวิิชา

 30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 32206 สถิุติธุุรกิจและการวิัเคราะห์

   การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  เชิ้งปริมาณ

 วิิชาเฉพาะด้าน   7   ชุดวิิชา 

 -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32326 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุและ 32342 ภาวัะผู้้้นำาและพื่ฤติกรรม 32482 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

           การจัด้การเพืื่�อสร้างสมรรถุนะ  องค์การ  การจัด้การ(1)

 32341 ระบบสารสนเทศเพืื่�อ 32452 กลยุทธ์ุการจัด้การ 32493 การจัด้การนวััตกรรม

          การจัด้การและธุุรกิจ  ทรัพื่ยากรมนุษย์และ  และการจัด้การเพืื่�อควัามยั�งยืน

          อิเล็กทรอนิกส์  องค์การแห่งการเรียนร้้

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากกลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

 กลุ่มวิิชาการีจัดการีทัั่�วิไปและทั่รัีพยากรีมนุษย์

 32343 ธุุรกิจระหว่ัางประเทศและ 32408 การจัด้การธุุรกิจข้นาด้ย่อม 32453 การพื่นักงานสัมพัื่นธ์ุและ

   การจัด้การห่วังโซ่ึ่อุปทาน  และการค้าปลีก  การบริหารค่าตอบแทน

 กลุ่มวิิชาผู้้้ปรีะกอบัการี

 32449 การสร้างธุุรกิจและการเป็น 32494 แผู้นธุุรกิจและการวิัจัยธุุรกิจ

   ผู้้้ประกอบการ

 กลุ่มวิิชาการีเงิน

 32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ 32340 การเงินส่วันบุคคลและ

   หลักการประกันภัย  การภาษีอากร

 กลุ่มวิิชาการีต่ลาด

 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

 
หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ห
ลักสูตรบริห

ารธุรกิจบัณ
ฑิ

ต (การจัดการ) (30234)
สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งทีี�ไม่ใช่สำ�ข�วิช�บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร์็	วิช�เอกก�ร็เงิน 

	 และก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   8   ชุดวิิชา

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 32206 สถิุติธุุรกิจและการวิัเคราะห์

 30205 คณิตศาสตร์และสถิุติ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ  เชิ้งปริมาณ

 30208 การบัญชี้การเงินและการบัญชี้  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

   เพืื่�อการจัด้การ 30211 องค์การและการจัด้การ และ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

 วิิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิิชา

   -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32326 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุและ 32342 ภาวัะผู้้้นำาและพื่ฤติกรรม 32482 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

           การจัด้การเพืื่�อสร้างสมรรถุนะ  องค์การ  การจัด้การ(1)

 32341 ระบบสารสนเทศเพืื่�อ 32452 กลยุทธ์ุการจัด้การ 32493 การจัด้การนวััตกรรม

          การจัด้การและธุุรกิจ  ทรัพื่ยากรมนุษย์และ  และการจัด้การเพืื่�อควัามยั�งยืน

          อิเล็กทรอนิกส์  องค์การแห่งการเรียนร้้

 
หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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 -  และเล้อก   2   ชุดวิิชา จากกลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

 กลุ่มวิิชาการีจัดการีทัั่�วิไปและทั่รัีพยากรีมนุษย์ 

 32343 ธุุรกิจระหว่ัางประเทศและ 32408 การจัด้การธุุรกิจข้นาด้ย่อม 32453 การพื่นักงานสัมพัื่นธ์ุและ

   การจัด้การห่วังโซ่ึ่อุปทาน  และการค้าปลีก  การบริหารค่าตอบแทน

 กลุ่มวิิชาผู้้้ปรีะกอบัการี

 32449 การสร้างธุุรกิจและการเป็น 32494 แผู้นธุุรกิจและการวิัจัยธุุรกิจ

   ผู้้้ประกอบการ

 กลุ่มวิิชาการีเงิน

 32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ 32340 การเงินส่วันบุคคล

   หลักการประกันภัย  และการภาษีอากร

 กลุ่มวิิชาการีต่ลาด

 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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วิชาเอกการเงิน (30274)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการเงิน  รหััส 30274

ช่�อปริญญา ช่�อย่อ
บริหารธุุรกิจบัณฑิิต บธุ.บ. 
Bachelor of Business Administration B.B.A.

 

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

วิิชาเอกการเงินี้  

รหััส 30274

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเ ป็ินัผ่้้ ทีี่� มีี 

 ปิรัะสบการัณ์์ในัการัปิรัะกอบอาชีพื้ หร้ัอการัดำารังชีวิต้ หร้ัอ 

 การัเป็ินัผ้้่นัำาสังคมี อย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วไม่ีน้ัอยกว่า 5 ปีิ  

 หร้ัอมีีอายุไม่ีน้ัอยกว่า 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัันเปิด้ภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร โด้ยกรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีา 

 พื้ร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมัีครัเพ้ื้�อใช้ปิรัะกอบการัพิื้จารัณ์า 

 รัับเข้้าศึึกษา หัรอ่

2. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัรอ่

3. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ (ปวัช้.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัรอ่

4. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือ 

 เ ทียบเ ท่า ในประเภทวัิช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหาร ธุุรกิ จ  

 สาข้าวิัช้าการบัญชี้ การตลาด้ การเงินและการธุนาคาร การจัด้การ 

 ทรัพื่ยากรมนุษย์ การจัด้การทั�วัไป หรืออนุปริญญาหรือ 

 เทียบเท่าในสาข้าวัิช้าบริหารธุุรกิจ หรือสาข้าวัิช้าเศรษฐศาสตร์  

 วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร และวัิช้าเอกเศรษฐศาสตร์ 

 ธุุรกิจ หัรอ่

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 151-158

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 204

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 213-214
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สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

วิิชาเอกการเงินี้  

รหััส 30274

(ต่อ)

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือ 

 เทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิัช้าพื่าณิช้ยกรรม/

 บริหารธุุรกิจทีี่�ไม่ีใช่สาข้าวิัช้าการบัญชี้ การตลาด้ การเงิน 

 และการธุนาคาร การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ การจัด้การทั�วัไป  

 หัรอ่

6.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือเทียบเท่า

   ทีี่�ไม่ีใช่ประเภทวิัช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหารธุุรกิจ หรืออนุปริญญา 

 หรือเทียบเท่าทีี่�ไม่ีใช่สาข้าวิัช้าบริหารธุุรกิจ หรือสาข้าวิัช้า 

 เศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร และวิัช้าเอก 

 เศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ หัร่อ

7. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งในสาข้าวิัช้าบริหารธุุรกิจ   

 หรือสาข้าวัชิ้าเศรษฐศาสตร ์วิัช้าเอกการเงนิและการธุนาคาร และ 

 วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ หัรอ่

8. สำา เร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ� ง ทีี่� ไ ม่ี ใช่สาข้าวิัช้า 

 บริหารธุุรกิจ หรือสาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงิน 

 และการธุนาคาร และวิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ

 

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 151-158

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 204

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 213-214
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วิชาเอกการเงิน (30274)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดของหลัักสููตร

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการเงิน  รหััส 30274
1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 23 ชุดวิชา (138 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 4 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา 

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก  2  ชุดวิิชา โดยเล้อกเร้ียนต่ามกลุ่มวิิชา กลุ่มวิิชาละ 1 ชุดวิิชา ดังน้�

 กลุ่มวิิชาสังคัมศาสต่ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก 

 กลุ่มวิิชามนุษยศาสต่ร์ี

 10103 ทักษะชี้วิัต 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

 30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

   การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ  เพืื่�อการตัด้สินใจ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

 วิิชาเฉพาะด้าน   11   ชุดวิิชา

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ 32340 การเงินส่วันบุคคลและ 32456 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การเงิน(1)

 32303 การจัด้การการเงิน  การภาษีอากร 32457 การลงทุนและการวิัเคราะห์

 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32344 ตลาด้การเงินและสถุาบันการเงิน  หลักทรัพื่ย์

   และการศึกษาควัามเป็นไปได้้ 32454 การวิัจัยทางธุุรกิจ การวัางแผู้น 32490 การวิัเคราะห์ตราสาร

   ข้องโครงการ  และการควับคุมทางการเงิน  ทางการเงินและการจัด้การสินเชื้�อ

 32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ 32455 ธุุรกิจและการเงินระหว่ัางประเทศ 

   หลักการประกันภัย    

 
หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวัิช้าที�มหาวัิทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�	ปวสำ.	หร็อืเทียีบเที�่ในปร็ะเภทีวชิ�พ�ณชิยกร็ร็ม/บร็หิ�ร็ธรุ็กจิ	สำ�ข�วชิ�ก�ร็บญัช	ีก�ร็ตล�ด	ก�ร็เงนิ 

	 และก�ร็ธน�ค�ร็	ก�ร็จดัก�ร็ทีรั็พย�กร็มนษุย	์ก�ร็จดัก�ร็ทีั�วไป	หร็อือนุปริ็ญญ�หร็อืเทียีบเท่ี�ในสำ�ข�วชิ�บร็หิ�ร็ธุร็กจิ	 

	 หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 11 ชุดวิชา (66 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 11 ชุดวิชา (66 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   1   ชุดวิิชา

 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

   และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

   เพืื่�อการตัด้สินใจ

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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วิชาเอกการเงิน (30274)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

 วิิชาเฉพาะด้าน   10   ชุดวิิชา

 32303 การจัด้การการเงิน 32340 การเงินส่วันบุคคล และ 32455 ธุุรกิจและการเงินระหว่ัางประเทศ

 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน  การภาษีอากร 32456 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การเงิน(1)

   และการศึกษาควัามเป็นไปได้้ 32344 ตลาด้การเงิน และสถุาบันการเงิน 32457 การลงทุนและการวิัเคราะห์

   ข้องโครงการ 32454 การวิัจัยทางธุุรกิจ  หลักทรัพื่ย์

 32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ  การวัางแผู้น และ 32490 การวิัเคราะห์ตราสารทางการเงิน

   หลักการประกันภัย  การควับคุมทางการเงิน  และการจัด้การสินเชื้�อ

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุร็กิจทีี�ไม่ใช่ 

	 สำ�ข�วิช�ก�ร็บัญชี	ก�ร็ตล�ด	ก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	ก�ร็จัดก�ร็ทีร็ัพย�กร็มนุษย์	ก�ร็จัดก�ร็ทีั�วไป

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 13 ชุดวิชา (78 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 
หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4) 
 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 13 ชุดวิชา (78 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   3   ชุดวิิชา

 30208 การบัญชี้การเงินและการบัญชี้ 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ  

   เพืื่�อการจัด้การ    และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

       เพืื่�อการตัด้สินใจ

 วิิชาเฉพาะด้าน   10  ชุดวิิชา

 32303 การจัด้การการเงิน 32340 การเงินส่วันบุคคลและ 32456 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การเงิน(1) 

 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน  การภาษีอากร 32457 การลงทุนและการวิัเคราะห์

   และการศึกษาควัามเป็นไปได้้ 32344 ตลาด้การเงิน และสถุาบันการเงิน  หลักทรัพื่ย์

   ข้องโครงการ 32454 การวิัจัยทางธุุรกิจ การวัางแผู้น 32490 การวิัเคราะห์ตราสารทางการเงิน

 32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ  และการควับคุมทางการเงิน  และการจัด้การสินเชื้�อ

   หลักการประกันภัย 32455 ธุุรกิจและการเงินระหว่ัางประเทศ 

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

 

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการเงิน (30274)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ทีี�ไม่ใช่ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่� 

 ทีี�ไม่ใช่สำ�ข�วิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	 หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	 วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	 และวิช�เอก 

	 เศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

 30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

   การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ  เพืื่�อการตัด้สินใจ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

 วิิชาเฉพาะด้าน   11   ชุดวิิชา

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ 32340 การเงินส่วันบุคคลและ 32455 ธุุรกิจและการเงินระหว่ัางประเทศ

 32303 การจัด้การการเงิน  การภาษีอากร 32456 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การเงิน(1)

 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32344 ตลาด้การเงิน และ 32457 การลงทุนและการวิัเคราะห์

   และการศึกษาควัามเป็นไปได้้  สถุาบันการเงิน  หลักทรัพื่ย์

   ข้องโครงการ 32454 การวิัจัยทางธุุรกิจ การวัางแผู้น 32490 การวิัเคราะห์ตราสารทางการเงิน

 32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ  และการควับคุมทางการเงิน  และการจัด้การสินเชื้�อ

   หลักการประกันภัย

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

 

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งในสำ�ข�วิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	 วิช�เอกก�ร็เงินและ 

	 ก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ	

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   1   ชุดวิิชา

 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

   และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

   เพืื่�อการตัด้สินใจ

 วิิชาเฉพาะด้าน   11  ชุดวิิชา  

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ 32340 การเงินส่วันบุคคลและ  32455 ธุุรกิจและการเงินระหว่ัางประเทศ

 32303 การจัด้การการเงิน  การภาษีอากร 32456 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การเงิน(1)

 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32344 ตลาด้การเงิน และ 32457 การลงทุนและการวิัเคราะห์

   และการศึกษาควัามเป็นไปได้้  สถุาบันการเงิน  หลักทรัพื่ย์

   ข้องโครงการ 32454 การวิัจัยทางธุุรกิจ 32490 การวิัเคราะห์ตราสารทางการเงิน

 32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ  การวัางแผู้น และ  และการจัด้การสินเชื้�อ

   หลักการประกันภัย  การควับคุมทางการเงิน

  

 
หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการเงิน (30274)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

6.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งทีี�ไม่ใช่สำ�ข�วิช�บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร์็	วิช�เอกก�ร็เงิน 

	 และก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 19 ชุดวิชา (114 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

 30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

   การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ  เพืื่�อการตัด้สินใจ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

 
หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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 วิิชาเฉพาะด้าน   11   ชุดวิิชา

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ 32340 การเงินส่วันบุคคลและ 32455 ธุุรกิจและการเงินระหว่ัางประเทศ

 32303 การจัด้การการเงิน  การภาษีอากร 32456 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การเงิน(1)

 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32344 ตลาด้การเงิน และ 32457 การลงทุนและการวิัเคราะห์

   และการศึกษาควัามเป็นไปได้้  สถุาบันการเงิน  หลักทรัพื่ย์

   ข้องโครงการ 32454 การวิัจัยทางธุุรกิจ การวัางแผู้น 32490 การวิัเคราะห์ตราสารทางการเงิน

 32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและ  และการควับคุมทางการเงิน  และการจัด้การสินเชื้�อ

   หลักการประกันภัย

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า
(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

 

 
หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการตลาด (30284)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการตลัาด  รหััส 30284  

ช่�อปริญญา ช่�อย่อ
บริหารธุุรกิจบัณฑิิต บธุ.บ. 
Bachelor of Business Administration B.B.A.

 

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

วิิชาเอกการตลาด  

รหััส 30284

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเปิ็นั ผ้้่ ทีี่� มีี 

 ปิรัะสบการัณ์์ในัการัปิรัะกอบอาชีพื้ หร้ัอการัดำารังชีวิต้ หร้ัอ 

 การัเป็ินัผ่้้นัำาสังคมีอย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วไม่ีน้ัอยกว่า 5 ปีิ  

 หร้ัอมีีอายุไม่ีน้ัอยกว่า 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัันเปิด้ภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร โด้ยกรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีา 

 พื้ร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมีคัรัเพ้ื้�อใช้ปิรัะกอบการัพื้จิารัณ์า 

 รัับเข้้าศึึกษา หัร่อ

2. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

    ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัร่อ

3.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวัิช้าชี้พื่ (ปวัช้.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัร่อ

4.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือ 

 เทียบเท่าในประเภทวัิช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหารธุุรกิจ สาข้าวัิช้า 

 การบัญชี้ การตลาด้ การเงินและการธุนาคาร การจัด้การ 

 ทรัพื่ยากรมนุษย์ การจัด้การทั�วัไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ในสาข้าวิัช้าบริหารธุุรกิจ หรือสาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอก 

 การเงินและการธุนาคาร และวิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ หัร่อ 

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือ 

 เทียบเท่าทีี่�ไม่ีใช่ประเภทวัิช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหารธุุรกิจ หรือ 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทีี่�ไม่ีใช่สาข้าวิัช้าบริหารธุุรกิจ หรือ 

 สาข้าวัิช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร และ 

 วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ หัร่อ

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 161-167

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 205

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 214-215
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สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

วิิชาเอกการตลาด  

รหััส 30284

(ต่อ)

6.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งในสาข้าวิัช้าบริหารธุุรกิจ 

 หรือสาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร และ 

 วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ หัรอ่

7. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งทีี่� ไ ม่ีใช่สาข้าวัิช้า 

 บริหารธุุรกิจ หรือสาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกการเงินและ 

 การธุนาคาร และวิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 161-167

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 205

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 214-215
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วิชาเอกการตลาด (30284)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดของหลัักสููตร

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการตลัาด  รหััส 30284  
1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 4 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา 

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก  2  ชุดวิิชา โดยเล้อกเร้ียนต่ามกลุ่มวิิชา กลุ่มวิิชาละ 1 ชุดวิิชา ดังน้�

 กลุ่มวิิชาสังคัมศาสต่ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์  10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ่มวิิชามนุษยศาสต่ร์ี

 10103 ทักษะชี้วิัต 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

 30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ   

   การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ  เพืื่�อการตัด้สินใจ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

 วิิชาเฉพาะด้าน   10   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   9   ชุดวิิชา

 32302 การจัด้การการตลาด้ 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด้ 32473 การจัด้การช่้องทางการตลาด้

 32316 การจัด้การการข้ายและ  และการวิัจัยการตลาด้ และ  และห่วังโซ่ึ่อุปทาน

   ศิลปะการข้าย  การศึกษาควัามเป็นไปได้้ 32474 การสื�อสารและการส่งเสริม

 32333 การวิัเคราะห์พื่ฤติกรรม 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา  การตลาด้ 

   ผู้้้บริโภค 32435 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ 32489 การตลาด้ร่วัมสมัย  

     การตลาด้(1)  และการตลาด้ดิ้จิทัล

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น



162 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิช
าเ

อก
กา

รต
ลา

ด 
(3

02
84

)
สา

ขา
วิช

าวิ
ทย

าก
าร

จัด
กา

ร 
(3

0)

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 32408 การจัด้การธุุรกิจข้นาด้ย่อม 32449 การสร้างธุุรกิจและ 32476 การตลาด้สถุาบันและ

   และการค้าปลีก  การเป็นผู้้้ประกอบการ  การตลาด้บริการ

 32414  การตลาด้สินค้าเกษตรกับ 32475 การตลาด้ระหว่ัางประเทศ

   เศรษฐกิจข้องไทย  และการตลาด้โลก

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื� ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเท่ี�ในปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	สำ�ข�วิช�ก�ร็บัญชี	 ก�ร็ตล�ด	 

	 ก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	ก�ร็จัดก�ร็ทีร็ัพย�กร็มนุษย์	 ก�ร็จัดก�ร็ทีั�วไป	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�วิช� 

	 บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 10 ชุดวิชา (60 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ*   3  ชุดวิชา  (18 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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วิชาเอกการตลาด (30284)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ  10  ชุดวิชา (60 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   1   ชุดวิิชา

 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ และ

   การวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณเพืื่�อการตัด้สินใจ

 วิิชาเฉพาะด้าน   9   ชุดวิิชา

 32302 การจัด้การการตลาด้ 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด้ 32473 การจัด้การช่้องทางการตลาด้

 32316 การจัด้การการข้ายและ  และการวิัจัยการตลาด้ และ  และห่วังโซ่ึ่อุปทาน

   ศิลปะการข้าย  การศึกษาควัามเป็นไปได้้ 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

 32333 การวิัเคราะห์พื่ฤติกรรม 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32489 การตลาด้ร่วัมสมัย

   ผู้้้บริโภค 32435 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่  และการตลาด้ดิ้จิทัล

     การตลาด้(1)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ทีี�ไม่ใช่ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่� 

 ทีี�ไม่ใช่สำ�ข�วิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	 หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	 วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	 และวิช�เอก 

	 เศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น 
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รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

 30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

   การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ  เพืื่�อการตัด้สินใจ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

 วิิชาเฉพาะด้าน   10   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   9   ชุดวิิชา

 32302 การจัด้การการตลาด้ 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด้ 32473 การจัด้การช่้องทางการตลาด้

 32316 การจัด้การการข้ายและ  และการวิัจัยการตลาด้ และ  และห่วังโซ่ึ่อุปทาน

   ศิลปะการข้าย  การศึกษาควัามเป็นไปได้้ 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

 32333 การวิัเคราะห์พื่ฤติกรรม 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32489 การตลาด้ร่วัมสมัย

   ผู้้้บริโภค 32435 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การตลาด้(1)  และการตลาด้ดิ้จิทัล

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 32408 การจัด้การธุุรกิจข้นาด้ย่อม 32449 การสร้างธุุรกิจและการเป็น 32476 การตลาด้สถุาบันและ

   และการค้าปลีก  ผู้้้ประกอบการ  การตลาด้บริการ

 32414 การตลาด้สินค้าเกษตรกับ 32475 การตลาด้ระหว่ัางประเทศ 

   เศรษฐกิจข้องไทย  และการตลาด้โลก

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการตลาด (30284)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งในสำ�ข�วิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	 วิช�เอกก�ร็เงิน 

	 และก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 10 ชุดวิชา (60 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 10 ชุดวิชา (60 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   1   ชุดวิิชา

 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ และ

   การวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณเพืื่�อการตัด้สินใจ

 วิิชาเฉพาะด้าน   9   ชุดวิิชา

 32302 การจัด้การการตลาด้ 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด้ 32473 การจัด้การช่้องทางการตลาด้

 32316 การจัด้การการข้ายและ  และการวิัจัยการตลาด้ และ  และห่วังโซ่ึ่อุปทาน

   ศิลปะการข้าย  การศึกษาควัามเป็นไปได้้ 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

 32333 การวิัเคราะห์พื่ฤติกรรม 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32489 การตลาด้ร่วัมสมัย

   ผู้้้บริโภค 32435 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การตลาด้(1)  และการตลาด้ดิ้จิทัล

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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5.		 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งทีี�ไม่ใช่สำ�ข�วิช�บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร์็	วิช�เอกก�ร็เงิน 

	 และก�ร็ธน�ค�ร็	และวิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

 30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

   การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ  เพืื่�อการตัด้สินใจ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

 วิิชาเฉพาะด้าน   10   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   9   ชุดวิิชา

 32302 การจัด้การการตลาด้ 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด้ 32473 การจัด้การช่้องทางการตลาด้

 32316 การจัด้การการข้ายและ  และการวิัจัยการตลาด้ และ  และห่วังโซ่ึ่อุปทาน

   ศิลปะการข้าย  การศึกษาควัามเป็นไปได้้ 32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

 32333 การวิัเคราะห์พื่ฤติกรรม 32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา 32489 การตลาด้ร่วัมสมัย

   ผู้้้บริโภค 32435 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การตลาด้(1)  และการตลาด้ดิ้จิทัล

 - และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 32408 การจัด้การธุุรกิจข้นาด้ย่อม 32449 การสร้างธุุรกิจและ 32476 การตลาด้สถุาบันและ

   และการค้าปลีก  การเป็นผู้้้ประกอบการ  การตลาด้บริการ

 32414 การตลาด้สินค้าเกษตรกับ 32475 การตลาด้ระหว่ัางประเทศ 

   เศรษฐกิจข้องไทย  และการตลาด้โลก

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการตลาด (30284)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวัิช้าที�มหาวัิทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยวิ  รหััส 30264  

ช่�อปริญญา ช่�อย่อ
บริหารธุุรกิจบัณฑิิต บธุ.บ. 
Bachelor of Business Administration B.B.A.

 

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยวิ  

รหััส 30264

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเปิ็นั ผ้้่ ทีี่� มีี 

 ปิรัะสบการัณ์์ในัการัปิรัะกอบอาชีพื้ หร้ัอการัดำารังชีวิต้ หร้ัอ 

 การัเป็ินัผ่้้นัำาสังคมีอย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วไม่ีน้ัอยกว่า 5 ปีิ  

 หร้ัอมีีอายุไม่ีน้ัอยกว่า 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัันเปิด้ภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร โด้ยกรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีา 

 พื้ร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมีคัรัเพ้ื้�อใช้ปิรัะกอบการัพื้จิารัณ์า 

 รัับเข้้าศึึกษา หัร่อ

2. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัร่อ

3.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวัิช้าชี้พื่ (ปวัช้.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัร่อ

4.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือ 

 เทียบเท่าในประเภทวัิช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหารธุุรกิจ หรือ 

 ประเภทวิัช้าอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั สาข้าวิัช้าการจัด้การธุุรกิจ 

 ท่องเที�ยวั การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือ 

 เทียบเท่าในสาข้าวัิช้าบริหารธุุรกิจ ธุุรกิจบริการ คอมพื่ิวัเตอร์ 

 ธุุรกิจ หรือสาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ  

 วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร หรือสาข้าวิัช้าการโรงแรม 

 และการท่องเที�ยวั หัร่อ

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 170-181

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบยีนัเรีัยนั หน้ัา 206-207

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบยีนัเรีัยนั หน้ัา 216-217



169ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิชาเอกการจัดการการท่องเท่�ยวิ (30264)
สาขาวิชาวิท่ยาการจัดการ (30)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยวิ  

รหััส 30264

(ต่อ)

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือเทียบเท่า

    ทีี่�ไม่ีใช่ประเภทวัชิ้าพื่าณิช้ยกรรม/บรหิารธุุรกจิ หรือประเภทวิัช้า

    อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั สาข้าวัิช้าการจัด้การธุุรกิจท่องเที�ยวั 

 การโรงแรมและการบรกิาร หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ทีี่�ไม่ีใช่

    สาข้าวัิช้าบริหารธุุรกิจ ธุุรกิจบริการ คอมพื่ิวัเตอร์ธุุรกิจ หรือ 

 สาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ วิัช้าเอกการเงิน  

   และการธุนาคาร หรือสาข้าวัิช้าการโรงแรมและการท่องเที�ยวั  

 หัร่อ

6.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ข้องโรงเรียนการจัด้การ

     โรงแรมและการท่องเที�ยวันานาช้าติ (I-TIM) หัร่อ

7.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งในสาข้าวิัช้าบริหารธุุรกิจ

    ธุุรกิจบริการ คอมพื่ิวัเตอร์ธุุรกิจ หรือสาข้าวัิช้าเศรษฐศาสตร์ 

 วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร  

 หรือสาข้าวิัช้าการโรงแรมและการท่องเที�ยวั หัร่อ

8.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งหรือเทียบเท่าในสาข้า 

 วิัช้าอื�นทีี่�ไม่ีใช่สาข้าวัชิ้าบรหิารธุุรกจิ ธุุรกจิบรกิาร คอมพื่วิัเตอร์ 

 ธุุรกิจ หรือสาข้าวิัช้าเศรษฐศาสตร์ วิัช้าเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ 

 วิัช้าเอกการเงินและการธุนาคาร หรือสาข้าวิัช้าการโรงแรมและ 

 การท่องเที�ยวั

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 170-181

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 206-207

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 216-217
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โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดของหลัักสููตร

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยวิ  รหััส 30264  
1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 24 ชุดวิชา (144 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 4 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา 

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก   2   ชุดวิิชา โดยเล้อกเร้ียนต่ามกลุ่มวิิชา กลุ่มวิิชาละ 1 ชุดวิิชา ดังน้�

 กลุ่มวิิชาสังคัมศาสต่ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์  10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ่มวิิชามนุษยศาสต่ร์ี

 10103 ทักษะชี้วิัต 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

 30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

   การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ  เพืื่�อการตัด้สินใจ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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วิชาเอกการจัดการการท่องเท่�ยวิ (30264)
สาขาวิชาวิท่ยาการจัดการ (30)

 วิิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการ 32337 การจัด้การการตลาด้เพืื่�อ  32477 การจัด้การธุุรกิจนำาเที�ยวัและ

   ท่องเที�ยวัและอุตสาหกรรม  การท่องเที�ยวัและการโรงแรม   มัคคุเทศก์และการจัด้การ

   ท่องเที�ยวั 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ  ธุุรกิจตัวัแทนท่องเที�ยวั(1)

 32336 การจัด้การทรัพื่ยากร  อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 32495 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่การจัด้การ

   การท่องเที�ยวัไทยอย่างยั�งยืน    การท่องเที�ยวั(2)

 -  และเล้อก   6   ชุดวิิชา จาก 2 กลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

 กลุ่มวิิชาคัวิามสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 32478 การจัด้การธุุรกิจการจัด้ 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้องมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้้้ประกอบการธุุรกิจ

   ประชุ้ม นิทรรศการและ  และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน(3)  โรงแรมข้นาด้ย่อมและ 

   การท่องเที�ยวัเพืื่�อเป็นรางวััล 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์  การจัด้การที�พัื่กทางเลือก

 32479 การจัด้การโรงแรมและ   และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริการในธุุรกิจ

   กลยุทธ์ุการจัด้การโรงแรม  ท่องเที�ยวั(3)  โรงแรมและภัตตาคาร

    32486  การจัด้การธุุรกิจโรงแรมและ

     ภัตตาคารระหว่ัางประเทศ

 กลุ่มวิิชาภาษาต่่างปรีะเทั่ศเพ้�องานอาช้พ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10171 การใช้้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพืื่�อ 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ  การท่องเที�ยวั  พื่นักงานโรงแรม

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั  1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธุิบัตร หรือในหลักส้ตรระด้ับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

 
หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้้ารับการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะผู่้านระบบการศึกษาทางไกล เพื่ื�อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถุนะในการเรียนร้้และประยุกต์วิัช้าการ การคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์ การวัางแผู้น การวิัเคราะห์ การตัด้สินใจและการจัด้การธุุรกิจ 

  ที�เกี�ยวัข้้องในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น

 (3) นักศึกษาที�ประสงค์จะยื�นคำาข้อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ข้อแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้า 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้อง   

  มัคคุเทศก์และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน และชุ้ด้วิัช้า 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

  โด้ยนักศึกษาที�เรียนชุ้ด้วิัช้า 32485 ต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที�มหาวิัทยาลัยกำาหนด้
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โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเท่ี�ในปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็ม 

	 ที่องเทีี�ยว	 สำ�ข�วิช�ก�ร็จัดก�ร็ธุร็กิจท่ีองเทีี�ยว	 ก�ร็โร็งแร็มและก�ร็บริ็ก�ร็	หร็ืออนุปร็ิญญ�หรื็อเทีียบเท่ี�ใน 

	 สำ�ข�วิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	ธุร็กิจบร็ิก�ร็	คอมพิวเตอร็์ธุร็กิจ		หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์		วิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ	

						วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	หร็ือสำ�ข�วิช�ก�ร็โร็งแร็มและก�ร็ที่องเทีี�ยว

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา   

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการ 32337 การจัด้การการตลาด้เพืื่�อ 32477 การจัด้การธุุรกิจนำาเที�ยวัและ

   ท่องเที�ยวัและอุตสาหกรรม  การท่องเที�ยวัและการโรงแรม  มัคคุเทศก์และการจัด้การ

   ท่องเที�ยวั 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ  ธุุรกิจตัวัแทนท่องเที�ยวั(1)

 32336 การจัด้การทรัพื่ยากร  อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 32495 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

   การท่องเที�ยวัไทยอย่างยั�งยืน    การจัด้การการท่องเที�ยวั(2)

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้้ารับการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะผู่้านระบบการศึกษาทางไกล เพืื่�อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถุนะในการเรียนร้้และประยุกต์วิัช้าการ การคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์ การวัางแผู้น การวิัเคราะห์ การตัด้สินใจและการจัด้การธุุรกิจ 

  ที�เกี�ยวัข้้องในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการจัดการการท่องเท่�ยวิ (30264)
สาขาวิชาวิท่ยาการจัดการ (30)

 -  และเล้อก  6   ชุดวิิชา จาก 2 กลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

 กลุ่มวิิชาคัวิามสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 32478 การจัด้การธุุรกิจการจัด้ 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้องมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้้้ประกอบการธุุรกิจ

   ประชุ้ม นิทรรศการและ  และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน(1)  โรงแรมข้นาด้ย่อมและ  

   การท่องเที�ยวัเพืื่�อเป็นรางวััล 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์  การจัด้การที�พัื่กทางเลือก

 32479 การจัด้การโรงแรมและ  และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริการในธุุรกิจ

   กลยุทธ์ุการจัด้การโรงแรม  ท่องเที�ยวั(1)  โรงแรมและภัตตาคาร

    32486 การจัด้การธุุรกิจโรงแรมและ

     ภัตตาคารระหว่ัางประเทศ

 กลุ่มวิิชาภาษาต่่างปรีะเทั่ศเพ้�องานอาช้พ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10171 การใช้้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพืื่�อ 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพื่นักงาน

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ  การท่องเที�ยวั  โรงแรม

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมีายเหัตุ (1) นักศึกษาที�ประสงค์จะยื�นคำาข้อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ข้อแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้า 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้อง   

  มัคคุเทศก์และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน และชุ้ด้วิัช้า 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 

  โด้ยนักศึกษาที�เรียนชุ้ด้วิัช้า 32485 ต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที�มหาวิัทยาลัยกำาหนด้
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3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเท่ี�ทีี�ไม่ใช่ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	หร็ือปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็ม 

	 ที่องเทีี�ยว	สำ�ข�วิช�ก�ร็จัดก�ร็ธุร็กิจที่องเทีี�ยว	ก�ร็โร็งแร็มและก�ร็บร็ิก�ร็	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ทีี�ไม่ใช่  

	 สำ�ข�วิช�บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	ธุร็กิจบริ็ก�ร็	คอมพิวเตอร์็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร์็	วิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร์็ธุร็กิจ

 วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็		หร็ือสำ�ข�วิช�ก�ร็โร็งแร็มและก�ร็ที่องเทีี�ยว

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 22 ชุดวิชา (132 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 4 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

 30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ

   การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ  เพืื่�อการตัด้สินใจ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

 วิิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการ 32337 การจัด้การการตลาด้เพืื่�อ 32477 การจัด้การธุุรกิจนำาเที�ยวัและ

   ท่องเที�ยวัและอุตสาหกรรม  การท่องเที�ยวัและการโรงแรม  มัคคุเทศก์และการจัด้การ

   ท่องเที�ยวั 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ  ธุุรกิจตัวัแทนท่องเที�ยวั(1)

 32336 การจัด้การทรัพื่ยากร  อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 32495 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

   การท่องเที�ยวัไทยอย่างยั�งยืน    การจัด้การการท่องเที�ยวั(2)

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้้ารับการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะผู่้านระบบการศึกษาทางไกล เพืื่�อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถุนะในการเรียนร้้และประยุกต์วิัช้าการ การคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์ การวัางแผู้น การวิัเคราะห์ การตัด้สินใจและการจัด้การธุุรกิจ 

  ที�เกี�ยวัข้้องในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการจัดการการท่องเท่�ยวิ (30264)
สาขาวิชาวิท่ยาการจัดการ (30)

 -  และเล้อก   6   ชุดวิิชา จาก 2 กลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

 กลุ่มวิิชาคัวิามสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 32478 การจัด้การธุุรกิจการจัด้ 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้องมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้้้ประกอบการธุุรกิจ

   ประชุ้ม นิทรรศการและ  และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน(1)  โรงแรมข้นาด้ย่อมและ  

   การท่องเที�ยวัเพืื่�อเป็นรางวััล 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์  การจัด้การที�พัื่กทางเลือก

 32479 การจัด้การโรงแรมและ  และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริการในธุุรกิจ

   กลยุทธ์ุการจัด้การโรงแรม  ท่องเที�ยวั(1)  โรงแรมและภัตตาคาร

    32486 การจัด้การธุุรกิจโรงแรมและ

     ภัตตาคารระหว่ัางประเทศ

 กลุ่มวิิชาภาษาต่่างปรีะเทั่ศเพ้�องานอาช้พ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10171 การใช้้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพืื่�อ 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพื่นักงาน

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ  การท่องเที�ยวั  โรงแรม

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

  

หัมีายเหัตุ (1) นักศึกษาที�ประสงค์จะยื�นคำาข้อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ข้อแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้า 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้อง   

  มัคคุเทศก์และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน และชุ้ด้วิัช้า 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 

  โด้ยนักศึกษาที�เรียนชุ้ด้วิัช้า 32485 ต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที�มหาวิัทยาลัยกำาหนด้
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4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็	2	ปี	ของโร็งเร็ียนก�ร็จัดก�ร็โร็งแร็มและก�ร็ที่องเทีี�ยวน�น�ช�ติ	(I-TIM)

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   4   ชุดวิิชา

 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

 30211 องค์การและการจัด้การ และ  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

   การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์  เพืื่�อการตัด้สินใจ

 วิิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการ 32337 การจัด้การการตลาด้เพืื่�อ 32477 การจัด้การธุุรกิจนำาเที�ยวัและ

   ท่องเที�ยวัและอุตสาหกรรม  การท่องเที�ยวัและการโรงแรม  มัคคุเทศก์และการจัด้การ

   ท่องเที�ยวั 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ  ธุุรกิจตัวัแทนท่องเที�ยวั(1)

 32336 การจัด้การทรัพื่ยากร  อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 32495 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

   การท่องเที�ยวัไทยอย่างยั�งยืน    การจัด้การการท่องเที�ยวั(2)

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้้ารับการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะผู่้านระบบการศึกษาทางไกล เพืื่�อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถุนะในการเรียนร้้และประยุกต์วิัช้าการ การคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์ การวัางแผู้น การวิัเคราะห์ การตัด้สินใจและการจัด้การธุุรกิจ 

  ที�เกี�ยวัข้้องในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการจัดการการท่องเท่�ยวิ (30264)
สาขาวิชาวิท่ยาการจัดการ (30)

 -  และเล้อก   6   ชุดวิิชา จาก 2 กลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

 กลุ่มวิิชาคัวิามสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 32478 การจัด้การธุุรกิจการจัด้ 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้องมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้้้ประกอบการธุุรกิจ

   ประชุ้ม นิทรรศการและ  และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน(1)  โรงแรมข้นาด้ย่อมและ  

   การท่องเที�ยวัเพืื่�อเป็นรางวััล 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์  การจัด้การที�พัื่กทางเลือก

 32479 การจัด้การโรงแรมและ  และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริการในธุุรกิจ

   กลยุทธ์ุการจัด้การโรงแรม  ท่องเที�ยวั(1)  โรงแรมและภัตตาคาร

    32486 การจัด้การธุุรกิจโรงแรมและ

     ภัตตาคารระหว่ัางประเทศ

 กลุ่มวิิชาภาษาต่่างปรีะเทั่ศเพ้�องานอาช้พ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10171 การใช้้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพืื่�อ 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพื่นักงาน

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ  การท่องเที�ยวั  โรงแรม

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมีายเหัตุ (1) นักศึกษาที�ประสงค์จะยื�นคำาข้อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ข้อแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้า 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้อง   

  มัคคุเทศก์และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน และชุ้ด้วิัช้า 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 

  โด้ยนักศึกษาที�เรียนชุ้ด้วิัช้า 32485 ต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที�มหาวิัทยาลัยกำาหนด้
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5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งในสำ�ข�วิช�บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	ธุร็กิจบร็ิก�ร็	คอมพิวเตอร์็ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช� 

	 เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	 วิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ	 วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	 หร็ือสำ�ข�วิช�ก�ร็โร็งแร็มและ 

	 ก�ร็ท่ีองเทีี�ยว

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการ 32337 การจัด้การการตลาด้เพืื่�อ 32477 การจัด้การธุุรกิจนำาเที�ยวัและ

   ท่องเที�ยวัและอุตสาหกรรม  การท่องเที�ยวัและการโรงแรม  มัคคุเทศก์และการจัด้การ

   ท่องเที�ยวั 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ  ธุุรกิจตัวัแทนท่องเที�ยวั(1)

 32336 การจัด้การทรัพื่ยากร  อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 32495 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

   การท่องเที�ยวัไทยอย่างยั�งยืน    การจัด้การการท่องเที�ยวั(2)

 -  และเล้อก   6   ชุดวิิชา จาก 2 กลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

 กลุ่มวิิชาคัวิามสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 32478 การจัด้การธุุรกิจการจัด้ 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้องมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้้้ประกอบการธุุรกิจ

   ประชุ้ม นิทรรศการและ  และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน(3)  โรงแรมข้นาด้ย่อมและ  

   การท่องเที�ยวัเพืื่�อเป็นรางวััล 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์  การจัด้การที�พัื่กทางเลือก

 32479 การจัด้การโรงแรมและ  และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริการในธุุรกิจ

   กลยุทธ์ุการจัด้การโรงแรม  ท่องเที�ยวั(3)  โรงแรมและภัตตาคาร

    32486 การจัด้การธุุรกิจโรงแรมและ

     ภัตตาคารระหว่ัางประเทศ

 กลุ่มวิิชาภาษาต่่างปรีะเทั่ศเพ้�องานอาช้พ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10171 การใช้้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพืื่�อ 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพื่นักงาน

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ  การท่องเที�ยวั  โรงแรม

 
หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4) 

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้้ารับการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะผู่้านระบบการศึกษาทางไกล เพืื่�อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถุนะในการเรียนร้้และประยุกต์วิัช้าการ การคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์ การวัางแผู้น การวัิเคราะห์ การตัด้สินใจและการจัด้การธุุรกิจ 

  ที�เกี�ยวัข้้องในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น

 (3) นักศึกษาที�ประสงค์จะยื�นคำาข้อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ข้อแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้า 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้อง   

  มัคคุเทศก์และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน และชุ้ด้วิัช้า 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 

  โด้ยนักศึกษาที�เรียนชุ้ด้วิัช้า 32485 ต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที�มหาวิัทยาลัยกำาหนด้
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วิชาเอกการจัดการการท่องเท่�ยวิ (30264)
สาขาวิชาวิท่ยาการจัดการ (30)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

6.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเท่ี�ในสำ�ข�วิช�อื�นทีี�ไม่ใช่สำ�ข�วิช�บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	 ธุร็กิจบริ็ก�ร็	 

	 คอมพิวเตอร็์ธุร็กิจ	หร็ือสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	วิช�เอกเศึร็ษฐศึ�สำตร็์ธุร็กิจ	วิช�เอกก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	หร็ือ 

	 สำ�ข�วิช�ก�ร็โร็งแร็มและก�ร็ที่องเทีี�ยว

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

 30208 การบัญชี้การเงินและ 30210 การจัด้การการผู้ลิตและ 30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ  

   การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้  และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

 30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ 30211 องค์การและการจัด้การ และ  เพืื่�อการตัด้สินใจ

     การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

 วิิชาเฉพาะด้าน   12   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   6   ชุดวิิชา

 32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการ 32337 การจัด้การการตลาด้เพืื่�อ 32477 การจัด้การธุุรกิจนำาเที�ยวัและ

   ท่องเที�ยวัและอุตสาหกรรม  การท่องเที�ยวัและการโรงแรม  มัคคุเทศก์และการจัด้การ

   ท่องเที�ยวั 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ  ธุุรกิจตัวัแทนท่องเที�ยวั(1)

 32336 การจัด้การทรัพื่ยากร  อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 32495 ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

   การท่องเที�ยวัไทยอย่างยั�งยืน    การจัด้การการท่องเที�ยวั(2)

 -  และเล้อก   6   ชุดวิิชา จาก 2 กลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

 กลุ่มวิิชาคัวิามสนใจเฉพาะ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 32478 การจัด้การธุุรกิจการจัด้ 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้องมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้้้ประกอบการธุุรกิจ

   ประชุ้ม นิทรรศการและ  และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน(3)  โรงแรมข้นาด้ย่อมและ  

   การท่องเที�ยวัเพืื่�อเป็นรางวััล 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์  การจัด้การที�พัื่กทางเลือก

 32479 การจัด้การโรงแรมและ  และการบริการในอุตสาหกรรม 32488 นวััตกรรมการบริการในธุุรกิจ

   กลยุทธ์ุการจัด้การโรงแรม  ท่องเที�ยวั(3)  โรงแรมและภัตตาคาร

    32486 การจัด้การธุุรกิจโรงแรมและ

     ภัตตาคารระหว่ัางประเทศ

 กลุ่มวิิชาภาษาต่่างปรีะเทั่ศเพ้�องานอาช้พ เลืือก 3 ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10171 การใช้้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพืื่�อ 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพื่นักงาน

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ  การท่องเที�ยวั  โรงแรม

 
หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้้ารับการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะผู่้านระบบการศึกษาทางไกล เพื่ื�อให้นักศึกษา 

  มีสมรรถุนะในการเรียนร้้และประยุกต์วิัช้าการ การคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์ การวัางแผู้น การวิัเคราะห์ การตัด้สินใจและการจัด้การธุุรกิจ 

  ที�เกี�ยวัข้้องในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น

 (3) นักศึกษาที�ประสงค์จะยื�นคำาข้อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ข้อแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้า 32484 ควัามร้้พืื่�นฐานข้อง   

  มัคคุเทศก์และการท่องเที�ยวัอาเซีึ่ยน และชุ้ด้วิัช้า 32485 ควัามร้้เฉพื่าะอาชี้พื่มัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั 

  โด้ยนักศึกษาที�เรียนชุ้ด้วิัช้า 32485 ต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที�มหาวิัทยาลัยกำาหนด้
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วิชาเอกการจัดการการท่องเท่�ยวิ (30264)
สาขาวิชาวิท่ยาการจัดการ (30)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

หัลัักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 

1)	 วิิชาเอกการบัริหารทรัพยีากรมนุษย์ี	รหัสู	30354

2)		 วิิชาเอกการบัริหารท้องถิิ่�นแลัะการจััดการเม่อง	รหัสู	30384

3)		 วิิชาเอกการจััดการภาครัฐแลัะเอกชน	รหัสู	30394

ช่�อปริญญา ช่�อย่อ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิิต รป.บ. 
Bachelor of Public Administration B.P.A.

 

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

1) วิิชาเอกการบริหัารทรัพยากรมีนีุ้ษย์ 

 รหััส 30354

2) วิิชาเอกการบริหัารท�องถุิ�นี้และ

 การจััดการเมี่อง รหััส 30384

3) วิิชาเอกการจััดการภาค์รัฐและเอกชนี้ 

 รหััส 30394

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที� 

 กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเป็ินัผ้้่ทีี่�มีีปิรัะสบการัณ์์ 

 ในัการัปิรัะกอบอาชีพื้ หร้ัอการัดำารังชีวิต้ หร้ัอการัเป็ินั 

 ผ้้่นัำาสังคมีอย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วไม่ีน้ัอยกว่า 5 ปีิ หร้ัอ 

 มีีอายุไม่ีน้ัอยกว่า 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัันเปิด้ภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร โด้ยกรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีา 

 พื้ร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมีัคเพ้ื้�อใช้ปิรัะกอบการัพื้ิจารัณ์า 

 รัับเข้้าศึึกษา หัร่อ

2. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัร่อ

3.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวัิช้าชี้พื่ (ปวัช้.) หรือเทียบเท่า 

 หัร่อ

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 184-191

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 207-208
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สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ 

รหััส 30

1) วิิชาเอกการบริหัารทรัพยากรมีนุี้ษย์ 

 รหััส 30354

2) วิิชาเอกการบริหัารท�องถุิ�นี้และ

 การจััดการเมีอ่ง รหััส 30384

3) วิิชาเอกการจััดการภาค์รัฐและเอกชนี้ 

 รหััส 30394

 (ต่อ)

4. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือเทียบเท่า

 ทีี่�ไม่ีใช่ประเภทวิัช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหารธุุรกิจ สาข้าวิัช้าการบัญชี้  

 การตลาด้ การเลข้านุการ คอมพิื่วัเตอร์ธุุรกิจ การเงินและ 

 การธุนาคาร การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ การจัด้การทั�วัไป หรือ 

 ประเภทวิัช้าอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั สาข้าวิัช้าการจัด้การธุุรกิจ 

 ท่องเที�ยวั การโรงแรมและการบรกิาร หรือประเภทวัชิ้าธุุรกิจการคา้ 

 ต่างประเทศ การจัด้การงานบุคคล ธุุรกิจประกันภัย ธุุรกิจโรงแรม  

 ธุุรกิจสถุานพื่ยาบาล การประช้าสัมพัื่นธ์ุ และธุุรกิจหนังสือพิื่มพ์ื่ 

 และสิ�งพิื่มพ์ื่ หัร่อ

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือเทียบเท่า 

  ประเภทวิัช้าพื่าณิช้ยกรรม/บริหารธุุรกิจ สาข้าวิัช้าการบัญชี้  

 การตลาด้ การเลข้านุการ คอมพิื่วัเตอร์ธุุรกิจ การเงินและ 

 การธุนาคาร การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์ การจัด้การทั�วัไป หรือ 

 ประเภทวิัช้าอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั สาข้าวิัช้าการจัด้การธุุรกิจ 

 ท่องเที�ยวั การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิัช้าธุุรกิจ 

 การค้าต่างประเทศ การจัด้การงานบุคคล ธุุรกิจประกันภัย 

 ธุุรกิจโรงแรม ธุุรกิจสถุานพื่ยาบาล การประช้าสัมพัื่นธ์ุ และ 

 ธุุรกิจหนังสือพิื่มพ์ื่และสิ�งพิื่มพ์ื่ หัร่อ

6. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาข้าวิัช้าอื�น ๆ 

 ทีี่�ไม่ีใช่สาข้าวิัช้ารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์   

 (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุุรกิจ พื่าณิช้ยศาสตร์ 

  และการบัญชี้ ศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หัร่อ 

7. สำา เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาข้าวัิช้า   

 รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และ 

 รัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุุรกิจ พื่าณิช้ยศาสตร์และการบัญชี้

 ศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือปริญญาตรี หรือส้งกว่ัา 

 ปริญญาตรีในทุกสาข้าวิัช้า

นัักศึึกษาทีี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พื้.ศึ. 2565 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2572    

มีหาวิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 184-191
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โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดของหลัักสููตร

หัลัักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 

1)	 วิิชาเอกการบัริหารทรัพยีากรมนุษย์ี	รหัสู	30354

2)		 วิิชาเอกการบัริหารท้องถิิ่�นแลัะการจััดการเม่อง	รหัสู	30384

3)		 วิิชาเอกการจััดการภาครัฐแลัะเอกชน	รหัสู	30394

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

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 20 ชุดวิชา (120 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 5 ชุดวิชา (30 หน่ัวยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก   2   ชุดวิิชา โดยเล้อกเร้ียนต่ามกลุ่มวิิชา กลุ่มวิิชาละ 1 ชุดวิิชา ดังน้�

 กลุ่มวิิชามนุษยศาสต่ร์ี

 10103 ทักษะชี้วิัต 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

 กลุ่มวิิชาสังคัมศาสต่ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   9   ชุดวิิชา

 32304 การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์  33303 นโยบายสาธุารณะและ  33401  ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

 33201  การบริหารราช้การไทย   การวัางแผู้น   บริหารรัฐกิจ(1)

 33207  เศรษฐศาสตร์และการคลัง  33304 การวิัจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  41463  องค์ควัามร้้ด้้านกระบวันการ

   สาธุารณะ  33309  การจัด้การองค์การและ  ยุติธุรรม หลักสิทธิุมนุษยช้น

 33208 แนวัคิด้และทฤษฎีีทาง   พื่ฤติกรรมองค์การ   และหลักธุรรมาภิบาล

   รัฐประศาสนศาสตร์

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

 วิิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิิชา

 โดยเล้อกจากวิิชาเอกใดวิิชาเอกหน่�ง ดังต่่อไปน้�

 1) วิิชาเอกการีบัริีหารีทั่รัีพยากรีมนุษย์  รีหัส 30354 

 33410 การพัื่ฒนาทรัพื่ยากรมนุษย์  33450 การบริหารค่าตอบแทน 33456 เทคนิคและเครื�องมือ

 33412 การวัางแผู้นทรัพื่ยากรมนุษย์   และประโยช้น์เกื�อก้ล   การบริหารทรัพื่ยากรมนุษย์

    33451 การจัด้หาทรัพื่ยากรมนุษย์

 2) วิิชาเอกการีบัริีหารีท้ั่องถิิ่�นและการีจัดการีเม้อง  รีหัส 30384 
 3342 1 การบริหารท้องถิุ�น  33446 นโยบาย แผู้น  33448 การบริหารการคลังและ

 33422 การบริหารการพัื่ฒนาเมือง   และโครงการท้องถิุ�น   การจัด้การทุนในท้องถิุ�น

   และเมืองอัจฉริยะ  33447 การจัด้บริการสาธุารณะข้องท้องถิุ�น

 3) วิิชาเอกการีจัดการีภาคัรัีฐและเอกชน  รีหัส 30394
 33402 เทคนิคและเครื�องมือ  33443 การบริหารการเปลี�ยนแปลง  33449 การบริหารการบริการ

   การจัด้การภาครัฐ   และนวััตกรรม   สาธุารณะและเครือข่้าย

 33442 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุในภาครัฐ 33444  การบริหารองค์การภาครัฐ

     และเอกช้น

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนยีบตัร็วชิ�ชพีชั�นสำงู		(ปวสำ.)		หร็อืเทียีบเที�่ทีี�ไมใ่ช่ปร็ะเภทีวชิ�พ�ณชิยกร็ร็ม/บร็หิ�ร็ธรุ็กจิ

	 สำ�ข�วชิ�ก�ร็บัญช	ี	ก�ร็ตล�ด		ก�ร็เลข�นกุ�ร็		คอมพิวเตอร็ธ์รุ็กจิ		ก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็		ก�ร็จดัก�ร็ทีรั็พย�กร็มนุษย์ 

	 ก�ร็จัดก�ร็ทีั�วไป	หร็ือปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็มที่องเทีี�ยว	สำ�ข�วิช�ก�ร็จัดก�ร็ธุร็กิจที่องเทีี�ยว	ก�ร็โร็งแร็มและ 

	 ก�ร็บร็ิก�ร็	 	หร็ือปร็ะเภทีวิช�ธุร็กิจก�ร็ค้�ต่�งปร็ะเทีศึ	 	ก�ร็จัดก�ร็ง�นบุคคล	 	ธุร็กิจปร็ะกันภัย	 	 ธุร็กิจโร็งแร็ม	 

	 ธุร็กิจสำถ�นพย�บ�ล	 	ก�ร็ปร็ะช�สัำมพันธ์	 	 และธุร็กิจหนังสืำอพิมพ์และสำิ�งพิมพ์	 	หร็ืออนุปร็ิญญ�หรื็อเทีียบเท่ี� 

 ในสำ�ข�วิช�อื�น	ๆ		ทีี�ไม่ใช่สำ�ข�วิช�ร็ัฐศึ�สำตร์็	ร็ัฐปร็ะศึ�สำนศึ�สำตร์็	สัำงคมศึ�สำตร็์	(ร็ัฐศึ�สำตร์็และรั็ฐปร็ะศึ�สำนศึ�สำตร็์)	 

	 บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	พ�ณิชยศึ�สำตร็์และก�ร็บัญชี	ศึิลปศึ�สำตร็์	สำ�ร็สำนเทีศึศึ�สำตร็์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   9   ชุดวิิชา

 32304 การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์  33303 นโยบายสาธุารณะและ  33401  ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

 33201  การบริหารราช้การไทย   การวัางแผู้น   บริหารรัฐกิจ(1)

 33207  เศรษฐศาสตร์และการคลัง  33304 การวิัจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  41463  องค์ควัามร้้ด้้านกระบวันการ

   สาธุารณะ  33309  การจัด้การองค์การและ  ยุติธุรรม หลักสิทธิุมนุษยช้น

 33208 แนวัคิด้และทฤษฎีีทาง   พื่ฤติกรรมองค์การ   และหลักธุรรมาภิบาล

   รัฐประศาสนศาสตร์

 วิิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิิชา

 โดยเล้อกจากวิิชาเอกใดวิิชาเอกหน่�ง ดังต่่อไปน้�

 1) วิิชาเอกการีบัริีหารีทั่รัีพยากรีมนุษย์  รีหัส 30354 

 33410 การพัื่ฒนาทรัพื่ยากรมนุษย์  33450 การบริหารค่าตอบแทน 33456 เทคนิคและเครื�องมือ

 33412 การวัางแผู้นทรัพื่ยากรมนุษย์   และประโยช้น์เกื�อก้ล   การบริหารทรัพื่ยากรมนุษย์

    33451 การจัด้หาทรัพื่ยากรมนุษย์

 2) วิิชาเอกการีบัริีหารีท้ั่องถิิ่�นและการีจัดการีเม้อง  รีหัส 30384
 3342 1 การบริหารท้องถิุ�น  33446 นโยบาย แผู้น  33448 การบริหารการคลังและ

 33422 การบริหารการพัื่ฒนาเมือง   และโครงการท้องถิุ�น   การจัด้การทุนในท้องถิุ�น

   และเมืองอัจฉริยะ  33447 การจัด้บริการสาธุารณะข้องท้องถิุ�น

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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 3) วิิชาเอกการีจัดการีภาคัรัีฐและเอกชน  รีหัส 30394
 33402 เทคนิคและเครื�องมือ  33443 การบริหารการเปลี�ยนแปลง  33449 การบริหารการบริการ

   การจัด้การภาครัฐ   และนวััตกรรม   สาธุารณะและเครือข่้าย

 33442 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุในภาครัฐ 33444  การบริหารองค์การภาครัฐ

     และเอกช้น

ค. หมีวดวิชาเล้อก 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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3.	 ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพชั�นสำูง	(ปวสำ.)	หร็ือเทีียบเที่�ในปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	สำ�ข�วิช�ก�ร็บัญชี		

	 ก�ร็ตล�ด	ก�ร็เลข�นุก�ร็	คอมพิวเตอร็์ธุร็กิจ	ก�ร็เงินและก�ร็ธน�ค�ร็	ก�ร็จัดก�ร็ทีร็ัพย�กร็มนุษย์	ก�ร็จัดก�ร็ทีั�วไป	

	 หร็ือปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็มท่ีองเทีี�ยว	สำ�ข�วิช�ก�ร็จัดก�ร็ธุร็กิจที่องเทีี�ยว	 ก�ร็โร็งแร็มและก�ร็บร็ิก�ร็	หร็ือ 

	 ปร็ะเภทีวิช�ธุร็กิจก�ร็ค้�ต่�งปร็ะเทีศึ	ก�ร็จัดก�ร็ง�นบุคคล	 ธุร็กิจปร็ะกันภัย	ธุร็กิจโร็งแร็ม	 ธุร็กิจสำถ�นพย�บ�ล				 

	 ก�ร็ปร็ะช�สำัมพันธ์	และธุร็กิจหนังสำือพิมพ์และสำิ�งพิมพ์	

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3 ชุดวิชา (18 หน่ัวยกิต้)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151  ไทยศึกษา

      และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต   

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   9   ชุดวิิชา

 32304 การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์  33303 นโยบายสาธุารณะและ  33401  ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

 33201  การบริหารราช้การไทย   การวัางแผู้น   บริหารรัฐกิจ(1)

 33207  เศรษฐศาสตร์และการคลัง  33304 การวิัจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  41463 องค์ควัามร้้ด้้านกระบวันการ

   สาธุารณะ  33309  การจัด้การองค์การและ  ยุติธุรรม หลักสิทธิุมนุษยช้น

 33208 แนวัคิด้และทฤษฎีีทาง   พื่ฤติกรรมองค์การ   และหลักธุรรมาภิบาล

   รัฐประศาสนศาสตร์

 วิิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิิชา

 โดยเล้อกจากวิิชาเอกใดวิิชาเอกหน่�ง ดังต่่อไปน้�

 1) วิิชาเอกการีบัริีหารีทั่รัีพยากรีมนุษย์  รีหัส 30354 

 33410 การพัื่ฒนาทรัพื่ยากรมนุษย์  33450 การบริหารค่าตอบแทน 33456 เทคนิคและเครื�องมือ

 33412 การวัางแผู้นทรัพื่ยากรมนุษย์   และประโยช้น์เกื�อก้ล   การบริหารทรัพื่ยากรมนุษย์

     33451 การจัด้หาทรัพื่ยากรมนุษย์

 2) วิิชาเอกการีบัริีหารีท้ั่องถิิ่�นและการีจัดการีเม้อง  รีหัส 30384
 3342 1 การบริหารท้องถิุ�น  33446 นโยบาย แผู้น  33448 การบริหารการคลังและ

 33422 การบริหารการพัื่ฒนาเมือง   และโครงการท้องถิุ�น   การจัด้การทุนในท้องถิุ�น

   และเมืองอัจฉริยะ  33447 การจัด้บริการสาธุารณะข้องท้องถิุ�น

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ห
ลักสูตรรัฐประศาสูนศาสูตรบัณ

ฑิ
ต

สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

 3) วิิชาเอกการีจัดการีภาคัรัีฐและเอกชน  รีหัส 30394
 33402 เทคนิคและเครื�องมือ  33443 การบริหารการเปลี�ยนแปลง  33449 การบริหารการบริการ

   การจัด้การภาครัฐ   และนวััตกรรม   สาธุารณะและเครือข่้าย

 33442 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุในภาครัฐ 33444  การบริหารองค์การภาครัฐ

     และเอกช้น

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�วิช�ร็ัฐศึ�สำตร็์	ร็ัฐปร็ะศึ�สำนศึ�สำตร็์	สำังคมศึ�สำตร็์	(ร็ัฐศึ�สำตร็์และ

				 ร็ัฐปร็ะศึ�สำนศึ�สำตร็์)	บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	พ�ณิชยศึ�สำตร็์และก�ร็บัญชี	ศิึลปศึ�สำตร็์	สำ�ร็สำนเทีศึศึ�สำตร็์	หร็ือปร็ิญญ�ตร็ี	

	 หร็ือสูำงกว่�ปร็ิญญ�ตร็ีในทีุกสำ�ข�วิช�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 16 ชุดวิชา (96 หน่ัวยกิต้)

(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 14 ชุดวิชา (84 หน่ัวยกิต้)

  วิิชาแกน   9   ชุดวิิชา

 32304 การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์  33303 นโยบายสาธุารณะและ  33401  ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่

 33201  การบริหารราช้การไทย   การวัางแผู้น   บริหารรัฐกิจ(1)

 33207  เศรษฐศาสตร์และการคลัง  33304 การวิัจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  41463 องค์ควัามร้้ด้้านกระบวันการ

   สาธุารณะ  33309  การจัด้การองค์การและ  ยุติธุรรม หลักสิทธิุมนุษยช้น

 33208 แนวัคิด้และทฤษฎีีทาง   พื่ฤติกรรมองค์การ   และหลักธุรรมาภิบาล

   รัฐประศาสนศาสตร์

 วิิชาเฉพาะด้าน   5   ชุดวิิชา

 โดยเล้อกจากวิิชาเอกใดวิิชาเอกหน่�ง ดังต่่อไปน้�

 1) วิิชาเอกการีบัริีหารีทั่รัีพยากรีมนุษย์  รีหัส 30354 

 33410 การพัื่ฒนาทรัพื่ยากรมนุษย์  33450 การบริหารค่าตอบแทน 33456 เทคนิคและเครื�องมือ

 33412 การวัางแผู้นทรัพื่ยากรมนุษย์   และประโยช้น์เกื�อก้ล   การบริหารทรัพื่ยากรมนุษย์

     33451 การจัด้หาทรัพื่ยากรมนุษย์

 2) วิิชาเอกการีบัริีหารีท้ั่องถิิ่�นและการีจัดการีเม้อง  รีหัส 30384
 3342 1 การบริหารท้องถิุ�น  33446 นโยบาย แผู้น  33448 การบริหารการคลังและ

 33422 การบริหารการพัื่ฒนาเมือง   และโครงการท้องถิุ�น   การจัด้การทุนในท้องถิุ�น

   และเมืองอัจฉริยะ  33447 การจัด้บริการสาธุารณะข้องท้องถิุ�น

 3) วิิชาเอกการีจัดการีภาคัรัีฐและเอกชน  รีหัส 30394
 33402 เทคนิคและเครื�องมือ  33443 การบริหารการเปลี�ยนแปลง  33449 การบริหารการบริการ

   การจัด้การภาครัฐ   และนวััตกรรม   สาธุารณะและเครือข่้าย

 33442 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุในภาครัฐ 33444  การบริหารองค์การภาครัฐ

     และเอกช้น

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ห
ลักสูตรรัฐประศาสูนศาสูตรบัณ

ฑิ
ต

สูาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 194-201

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 208-210

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 218-220

คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

หัลัักสูตรบััญชีบััณฑิิต

บััญชีบััณฑิิต  รหััส 30424 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564

ช่�อปริญญา ช่�อย่อ
บัญชี้บัณฑิิต บช้.บ.
Bachelor of Accountancy B.Acc.

 

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ  

รหััส 30

บัญชีบัณฑิิต

รหััส 30424

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

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเปิ็นั ผ้้่ ทีี่� มีี 

 ปิรัะสบการัณ์์ในัการัปิรัะกอบอาชีพื้ หร้ัอการัดำารังชีวิต้ หร้ัอ 

 การัเป็ินัผ้้่นัำาสังคมีอย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วไม่ีนั้อยกว่า 5 ปีิ  

 หร้ัอมีีอายุไม่ีน้ัอยกว่า 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัันเปิด้ภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร โด้ยกรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีา 

 พื้ร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมีัครัเพ้ื้�อใช้ปิรัะกอบการัพื้ิจารัณ์า 

 รัับเข้้าศึึกษา หัรอ่

2.  สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

    ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัรอ่

3.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่เทคนิค (ปวัท.) ใน 

 สาข้าใด้สาข้าหนึ�งทีี่�ไม่ีใช่ทางพื่าณชิ้ยกรรมหรอืบริหารธุุรกจิ และ 

 ทางการบญัช้ ีจากสถุาบนัการศกึษาที�กระทรวังศกึษาธุกิาร หรอื  

 สำานักงาน ก.พื่. รับรอง หัรอ่

4.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่เทคนิค (ปวัท.) ในสาข้า

    พื่าณิช้ยกรรมหรือบริหารธุุรกิจ จากสถุาบันการศึกษาที�

    กระทรวังศึกษาธิุการ หรือสำานักงาน ก.พื่. รับรอง หัรอ่
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ห
ลักสูตรบัญ

ชีบัณ
ฑิ

ต (30424)
สูาขาวิชีาวิทยาการจัดการ (30)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ  

รหััส 30

บัญชีบัณฑิิต  

รหััส 30424

(ต่อ)

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่เทคนิค (ปวัท.) ในสาข้า

  การบัญชี้ จากสถุาบันการศึกษาที�กระทรวังศึกษาธิุการ หรือ 

 สำานักงาน ก.พื่. รับรอง หัร่อ

6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) ในสาข้าใด้

  สาข้าหนึ�งทีี่�ไม่ีใช่ทางพื่าณิช้ยกรรมหรือบริหารธุุรกิจ และ 

 ทางการบัญชี้ จากสถุาบันการศึกษาที�กระทรวังศึกษาธิุการ  

 หรือสำานักงาน ก.พื่. รับรอง หัร่อ

7. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งหรือเทียบเท่าในสาข้าใด้

  สาข้าหนึ�งทีี่�ไม่ีใช่ทางพื่าณิช้ยกรรมหรือบริหารธุุรกิจ และทาง 

 การบัญชี้ จากสถุาบันอุด้มศึกษาที�สภามหาวิัทยาลัยรับรอง หัรอ่ 

8. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวัิช้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) จาก 

 สถุาบันการศึกษาที�กระทรวังศึกษาธุิการ หรือสำานักงาน ก.พื่.  

 รับรอง หรือปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งหรือเทียบเท่า จากสถุาบัน 

 อุด้มศึกษาที�สภามหาวิัทยาลัยรับรอง ในสาข้าใด้สาข้าหนึ�งทาง 

 พื่าณิช้ยกรรมหรือบริหารธุุรกิจทีี่�ไม่ีใช่สาข้าวิัช้าการบัญชี้ หัร่อ

9. สำาเร็จการศกึษาประกาศนยีบัตรวัชิ้าชี้พื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) จากสถุาบนั  

 การศึกษาที�กระทรวังศึกษาธิุการ หรือสำานักงาน ก.พื่. รับรอง 

 หรือปริญญาชั้�นใด้ชั้�นหนึ�งหรือเทียบเท่า จากสถุาบันอุด้มศึกษา

 ที�สภามหาวิัทยาลัยรับรองในสาข้าวิัช้าการบัญชี้

     

นัักศึึกษาทีี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พื้.ศึ. 2564 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2571    

มีหาวิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 194-201

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 208-210

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 218-220
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โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดของหลัักสููตร

หัลัักสูตรบััญชีบััณฑิิต  

บััญชีบััณฑิิต  รหััส 30424 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564

1.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�	ม.3	หร็อืเทียีบเท่ี�	หร็อื	ม.6	หร็อืเทียีบเท่ี�	หร็อื	ปวที.	ในสำ�ข�ใดสำ�ข�หนึ�งทีี�ไม่ใชท่ี�งพ�ณชิยกร็ร็ม 

	 หร็ือบร็ิห�ร็ธุร็กิจ	 และที�งก�ร็บัญชี	หร็ือ	ปวสำ.	 ในสำ�ข�ใดสำ�ข�หนึ�งทีี�ไม่ใช่ที�งพ�ณิชยกร็ร็มหร็ือบร็ิห�ร็ธุร็กิจ 

	 และที�งก�ร็บัญชี	 หร็ือปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�ใดสำ�ข�หนึ�งทีี�ไม่ใช่ที�งพ�ณิชยกร็ร็มหร็ือ 

	 บร็ิห�ร็ธุร็กิจ	และที�งก�ร็บัญชี

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1–5 ชุดวิชา (6–30 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 15 ชุดวิชา (90 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 17–21 ชุดวิชา (102-126 หน่ัวยกิต้)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ*

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

   (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   5   ชุดวิิชา (30 หน่วิยกิต่)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151  ไทยศึกษา

            และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก   2   ชุดวิิชา โดยเล้อกเร้ียนในกลุ่มวิิชาต่่อไปน้� กลุ่มละ 1 ชุดวิิชา

 กลุ่มวิิชาสังคัมศาสต่ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ่มวิิชามนุษยศาสต่ร์ี

 10103 ทักษะชี้วิัต 10121 อารยธุรรมมนุษย์  10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

 

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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สูาขาวิชีาวิทยาการจัดการ (30)

	 2)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ในปร็ะเภทีวิช�ศึิลปหัตถกร็ร็ม

   (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   4   ชุดวิิชา (24 หน่วิยกิต่)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

   และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร 10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

	 3)	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	 ในปร็ะเภทีวิช�ช่�งอุตสำ�หกร็ร็ม	 เกษตร็กร็ร็ม	และคหกร็ร็ม	หร็ือปร็ะเภทีวิช�อื�นทีี�ไม่ใช่

	 	 ที�งพ�ณิชยกร็ร็มหรื็อบริ็ห�ร็ธุร็กิจ	และที�งก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   4   ชุดวิิชา (24 หน่วิยกิต่)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร 10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

	 4)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ในปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็มที่องเทีี�ยว	และศึิลปกร็ร็ม

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   3   ชุดวิิชา (18 หน่วิยกิต่)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

   และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

	 5)	สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึึกษ�		ปวสำ.		ในปร็ะเภทีวิช�อตุสำ�หกร็ร็ม		อุตสำ�หกร็ร็มสำิ�งทีอ			คหกร็ร็ม		เกษตร็กร็ร็ม		ปร็ะมง		เทีคโนโลยี 

	 	 สำ�ร็สำนเทีศึและก�ร็สำื�อสำ�ร็	หร็ือปร็ะเภทีวิช�อื�นทีี�ไม่ใช่ที�งพ�ณิชยกร็ร็มหร็ือบร็ิห�ร็ธุร็กิจ	และที�งก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   3   ชุดวิิชา (18 หน่วิยกิต่)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

	 6)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�ใดสำ�ข�หนึ�งทีี�ไม่ใช่ที�งพ�ณิชยกร็ร็มหร็ือ 

	 	 บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	และที�งก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   1   ชุดวิิชา (6 หน่วิยกิต่)

 10151 ไทยศึกษา
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ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 15 ชุดวิชา (90 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   6   ชุดวิิชา

 30206 กฎีหมายธุุรกิจและ 32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและ 32339 การจัด้การการเงิน การตลาด้

   การภาษีอากร(1)  หลักเบื�องต้นเกี�ยวักับ  และการด้ำาเนินงาน(1)

 32206 สถิุติธุุรกิจและการวิัเคราะห์  ระบบสารสนเทศ(1) 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

   เชิ้งปริมาณ 32210 องค์การและการจัด้การ

     และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ(1)

 วิิชาเฉพาะด้าน   9   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   7   ชุดวิิชา

 32207 การบัญชี้ขั้�นกลาง 1 32311 การบัญชี้ต้นทุนและ 32447 การบัญชี้ภาษีอากรและ

   และระบบสารสนเทศ  การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ(1)  การวัางแผู้นภาษีอากร(1)

   ทางการบัญชี้(1) 32314 การบัญชี้ขั้�นส้ง 1 และ 32483 สัมมนาการบัญชี้การเงิน

 32208 การบัญชี้ขั้�นกลาง 2 รายงาน  การบัญชี้ขั้�นส้ง 2(1)  และสัมมนาการบัญชี้

   การเงินและการวิัเคราะห์ 32324 การสอบบัญชี้และ  เพืื่�อการจัด้การ(1)(2)

   งบการเงิน(1)  การตรวัจสอบภายใน(1)

 - และเล้อก   2   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 32364  การใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ     32443  การใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444  การสอบบัญชี้และการ

                ทางการบัญชี้การเงินและ        ทางการสอบบัญชี้และ                      ตรวัจสอบภายในขั้�นส้ง

                การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ                    การตรวัจสอบภายใน     32446  การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การขั้�นส้ง  

       และการจัด้การต้นทุนเชิ้งกลยุทธ์ุ
ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา      (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตรหรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�ประกอบด้้วัย 2 รายวิัช้า แต่ละรายวิัช้ามีค่า 3 หน่วัยกิต เพืื่�อให้สอด้คล้องกับประกาศสภาวิัช้าชี้พื่บัญชี้ ฉบับที� 17/2552  

  เรื�องหลักส้ตรตัวัอย่างปริญญาตรีทางการบัญชี้และข้้อกำาหนด้ข้องสภาวิัช้าชี้พื่บัญชี้ เรื�องหลักเกณฑ์ิการพิื่จารณาคุณวุัฒิการศึกษาข้อง 

  ผู้้้ข้อขึ้�นทะเบียนเป็นผู้้้สอบบัญชี้รับอนุญาต พื่.ศ. 2549 ศึกษารายละเอียด้ หน้า 201

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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สูาขาวิชีาวิทยาการจัดการ (30)

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	หร็ือ	ปวสำ.	หร็ือปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�ใดสำ�ข�หนึ�งที�งพ�ณิชยกร็ร็ม	

	 หร็ือบร็ิห�ร็ธุร็กิจทีี�ไม่ใช่ที�งก�ร็บัญชี	

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1–4 ชุดวิชา (6–24 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 14–17 ชุดวิชา (84-102 หน่ัวยกิต้)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 

	 1)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ในปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็มหร็ือบร็ิห�ร็ธุร็กิจทีี�ไม่ใช่ที�งก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร  3 ปี)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   4   ชุดวิิชา (24 หน่วิยกิต่)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร 10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

 2)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ในปร็ะเภทีวิช�พ�ณิชยกร็ร็มหร็ือบร็ิห�ร็ธุร็กิจทีี�ไม่ใช่ที�งก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร  3 ปี)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   3   ชุดวิิชา (18 หน่วิยกิต่)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

	 3)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเท่ี�ในสำ�ข�ใดสำ�ข�หนึ�งที�งพ�ณิชยกร็ร็มหร็ือบร็ิห�ร็ธุร็กิจ 

  ทีี�ไม่ใช่ที�งก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร  2 ปีครึ�ง)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   1   ชุดวิิชา (6 หน่วิยกิต่)

 10151 ไทยศึกษา

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 12 ชุดวิชา (72 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   4   ชุดวิิชา

 30206 กฎีหมายธุุรกิจและ 32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและหลัก 32210 องค์การและการจัด้การ

   การภาษีอากร(1)  เบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ(1) และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ(1)

 32206 สถิุติธุุรกิจและการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ

 วิิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   7   ชุดวิิชา

 32207 การบัญชี้ขั้�นกลาง 1 และ 32311 การบัญชี้ต้นทุนและ 32447 การบัญชี้ภาษีอากรและ

   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี้(1)  การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ(1)  การวัางแผู้นภาษีอากร(1)

 32208 การบัญชี้ขั้�นกลาง 2 รายงาน 32314 การบัญชี้ขั้�นส้ง 1 และ 32483 สัมมนาการบัญชี้การเงิน

   การเงินและการวิัเคราะห์  การบัญชี้ขั้�นส้ง 2(1)  และสัมมนาการบัญชี้

   งบการเงิน(1) 32324 การสอบบัญชี้และ  เพืื่�อการจัด้การ(1)(2)

     การตรวัจสอบภายใน(1)

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 32364  การใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ     32443  การใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444  การสอบบัญชี้และการ

                ทางการบัญชี้การเงินและ        ทางการสอบบัญชี้และ                      ตรวัจสอบภายในขั้�นส้ง

                การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ                   การตรวัจสอบภายใน         32446  การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การขั้�นส้ง  

       และการจัด้การต้นทุนเชิ้งกลยุทธ์ุ

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�ประกอบด้้วัย 2 รายวิัช้า แต่ละรายวิัช้ามีค่า 3 หน่วัยกิต เพืื่�อให้สอด้คล้องกับประกาศสภาวิัช้าชี้พื่บัญชี้ ฉบับที� 17/2552  

  เรื�องหลักส้ตรตัวัอย่างปริญญาตรีทางการบัญชี้และข้้อกำาหนด้ข้องสภาวิัช้าชี้พื่บัญชี้ เรื�องหลักเกณฑ์ิการพิื่จารณาคุณวุัฒิการศึกษาข้อง 

  ผู้้้ข้อขึ้�นทะเบียนเป็นผู้้้สอบบัญชี้รับอนุญาต พื่.ศ. 2549 ศึกษารายละเอียด้ หน้า 201

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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3.			สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	หร็ือ	ปวสำ.	หร็ือปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�วิช�ก�ร็บัญชี

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1–4 ชุดวิชา (6–24 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 11 ชุดวิชา (66 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 13–16 ชุดวิชา (78-96 หน่ัวยกิต้)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ*

	 1)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ในสำ�ข�วิช�ก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปี)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   4   ชุดวิิชา (24 หน่วิยกิต่)

 - บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร 10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

	 2)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ในสำ�ข�วิช�ก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   3   ชุดวิิชา (18 หน่วิยกิต่)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

	 3)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�วิช�ก�ร็บัญชี

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   1   ชุดวิิชา (6 หน่วิยกิต่)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 11 ชุดวิชา (66 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   3   ชุดวิิชา

 30206 กฎีหมายธุุรกิจและ 32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและ 32210 องค์การและการจัด้การ

   การภาษีอากร(1)  หลักเบื�องต้นเกี�ยวักับ  และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ(1)

     ระบบสารสนเทศ(1)

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�ประกอบด้้วัย 2 รายวิัช้า แต่ละรายวิัช้ามีค่า 3 หน่วัยกิต เพืื่�อให้สอด้คล้องกับประกาศสภาวิัช้าชี้พื่บัญชี้ ฉบับที� 17/2552  

  เรื�องหลักส้ตรตัวัอย่างปริญญาตรีทางการบัญชี้และข้้อกำาหนด้ข้องสภาวิัช้าชี้พื่บัญชี้ เรื�องหลักเกณฑ์ิการพิื่จารณาคุณวุัฒิการศึกษาข้อง 

  ผู้้้ข้อขึ้�นทะเบียนเป็นผู้้้สอบบัญชี้รับอนุญาต พื่.ศ. 2549 ศึกษารายละเอียด้ หน้า 201
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 วิิชาเฉพาะด้าน   8   ชุดวิิชา

 -  บัังคัับั   7   ชุดวิิชา

 32207 การบัญชี้ขั้�นกลาง 1 และ 32311 การบัญชี้ต้นทุนและ 32447 การบัญชี้ภาษีอากรและ

   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี้(1)  การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ(1)  การวัางแผู้นภาษีอากร(1)

 32208 การบัญชี้ขั้�นกลาง 2 รายงาน 32314 การบัญชี้ขั้�นส้ง 1 และ 32483 สัมมนาการบัญชี้การเงิน

   การเงินและการวิัเคราะห์  การบัญชี้ขั้�นส้ง 2(1)  และสัมมนาการบัญชี้ 

   งบการเงิน(1) 32324 การสอบบัญชี้และ  เพืื่�อการจัด้การ(1)(2)

     การตรวัจสอบภายใน(1)

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 32364 การใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32443 การใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444 การสอบบัญชี้และ 

   ทางการบัญชี้การเงินและ  ทางการสอบบัญชี้และ  การตรวัจสอบภายในขั้�นส้ง  

   การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  การตรวัจสอบภายใน 32446 การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การขั้�นส้ง

       และการจัด้การต้นทุนเชิ้งกลยุทธ์ุ 
ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

  

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�ประกอบด้้วัย 2 รายวิัช้า แต่ละรายวิัช้ามีค่า 3 หน่วัยกิต เพืื่�อให้สอด้คล้องกับประกาศสภาวิัช้าชี้พื่บัญชี้ ฉบับที� 17/2552  

  เรื�องหลักส้ตรตัวัอย่างปริญญาตรีทางการบัญชี้และข้้อกำาหนด้ข้องสภาวิัช้าชี้พื่บัญชี้ เรื�องหลักเกณฑ์ิการพิื่จารณาคุณวุัฒิการศึกษาข้อง 

  ผู้้้ข้อขึ้�นทะเบียนเป็นผู้้้สอบบัญชี้รับอนุญาต พื่.ศ. 2549 ศึกษารายละเอียด้ หน้า 201

 (2) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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รัายละเอียดชุดวิชาข้องหลักส้ต้รับัญชีบัณ์ฑิิต้ทีี่�ปิรัะกอบด้วย 2 รัายวิชา

หลักส้ตรบัญชี้บัณฑิิตได้้ผู้ลิตชุ้ด้วิัช้าที�ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า  แต่ละรายวิัช้ามีค่า  3  หน่วัยกิต  เพืื่�อให้สอด้คล้องกับ

ประกาศสภาวัชิ้าชี้พื่บัญชี้ ฉบับที� 17/2552 เรื�องหลกัส้ตรตัวัอยา่งปรญิญาตรทีางการบญัชี้ และข้้อกำาหนด้ข้องสภาวัชิ้าชี้พื่บัญชี้  

เรื�องหลักเกณฑ์ิการพิื่จารณาคุณวุัฒิการศึกษาข้องผู้้้ข้อขึ้�นทะเบียนเป็นผู้้้สอบบัญชี้รับอนุญาต พื่.ศ. 2549  ดั้งนี�

 1) ชุ้ด้วิัช้า 30206 กฎีหมายธุุรกิจและการภาษีอากร  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 30206-1 กฎีหมายธุุรกิจ (2) 30206-2 การภาษีอากร

 2) ชุ้ด้วิัช้า 32207 การบัญชี้ขั้�นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี้  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32207-1 การบัญชี้ขั้�นกลาง 1 (2) 32207-2 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี้

 3) ชุ้ด้วิัช้า 32208 การบัญชี้ขั้�นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิัเคราะห์งบการเงิน  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32208-1 การบัญชี้ขั้�นกลาง 2 (2) 32208-2 รายงานการเงินและการวิัเคราะห์งบการเงิน

 4) ชุ้ด้วิัช้า 32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและหลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32209-1 การบัญชี้ขั้�นต้น (2) 32209-2 หลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ

 5) ชุ้ด้วิัช้า 32210 องค์การและการจัด้การและการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32210-1 องค์การและการจัด้การ (2) 32210-2 การจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

 6) ชุ้ด้วิัช้า 32311 การบัญชี้ต้นทุนและการบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32311-1 การบัญชี้ต้นทุน (2) 32311-2 การบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ

 7) ชุ้ด้วิัช้า 32314 การบัญชี้ขั้�นส้ง 1 และการบัญชี้ขั้�นส้ง 2  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32314-1 การบัญชี้ขั้�นส้ง 1 (2) 32314-2 การบัญชี้ขั้�นส้ง 2

 8) ชุ้ด้วิัช้า 32324 การสอบบัญชี้และการตรวัจสอบภายใน  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32324-1 การสอบบัญชี้ (2) 32324-2 การตรวัจสอบภายใน

 9) ชุ้ด้วิัช้า 32339 การจัด้การการเงิน การตลาด้ และการด้ำาเนินงาน  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32339-1 การจัด้การการเงิน (2) 32339-2 การจัด้การการตลาด้ และการด้ำาเนินงาน

 10) ชุ้ด้วิัช้า 32447 การบัญชี้ภาษีอากรและการวัางแผู้นภาษีอากร  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32447-1 การบัญชี้ภาษีอากร (2) 32447-2 การวัางแผู้นภาษีอากร

 11) ชุ้ด้วิัช้า 32483 สัมมนาการบัญชี้การเงินและสัมมนาการบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ  ประกอบด้้วัย  2  รายวิัช้า

  (1) 32483-1 สัมมนาการบัญชี้การเงิน (2) 32483-2 สัมมนาการบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ
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สูาขาวิิชาวิิทยีาการจััดการ	รหัสู	30
โปรแกรมการลังทะเบีัยีนเรียีนของนักศึกษาที�สูมัครเรียีน		

ภาคต้น		ปีการศึกษา	2565

หัลัักสูตรเทคโนโลัยีบััณฑิิต

วิิชาเอกการจััดการงานก่อสร้าง (ต่อเน่�อง) รหััส 30142 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2563

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาช่างก่อสร้ีาง ช่างโยธา ช่างเทั่คันิคัสถิ่าปัต่ยกรีรีม ช่างสำารีวิจ วิิศวิกรีรีม 

 การีทั่าง วิิศวิกรีรีมชลปรีะทั่าน วิิศวิกรีรีมโยธา หร้ีอสาขาวิิชาเทั่คันิคัอุต่สาหกรีรีม โดยม้ีพืื้�นี้ควิามีรู้้�เดิมี ปวิชุ. ก่อสรู้�าง  

 แลืะมี้ปรู้ะสบการู้ณ์์การู้ทำำางานี้ด�านี้ท้ำ�เก้�ยวิข้�องกับการู้ก่อสรู้�าง หร้ีอปริีญญาต่ร้ีศิลปบััณฑิิต่ (มัณฑินศิลป์) เฉพาะสาขาวิิชา 

 การีออกแบับัต่กแต่่งภายใน หร้ีอปริีญญาต่ร้ีช่างชลปรีะทั่านบััณฑิิต่ หร้ีอปริีญญาต่ร้ีหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาวิิศวิกรีรีมศาสต่ร์ี 

 (วิิศวิกรีรีมโยธา วิิศวิกรีรีมไฟฟ้า วิิศวิกรีรีมเคัร้ี�องกล) หร้ีอสถิ่าปัต่ยกรีรีมศาสต่ร์ี (สถิ่าปัต่ยกรีรีมหลัก สถิ่าปัต่ยกรีรีมภายใน   

 ภ้มิสถิ่าปัต่ยกรีรีม)

10151 ไทยศึกษา
31306 ทฤษฎีีและปฏิิบัติการจัด้การโครงการเพืื่�องานก่อสร้าง(1)

31307   ทฤษฎีีและปฏิิบัติการวัางแผู้นงานก่อสร้าง(1)

1,100 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชาช่างอุต่สาหกรีรีมในสาขาวิิชาเทั่คันิคัวิิศวิกรีรีมสำารีวิจ เทั่คันิคัวิิศวิกรีรีมโยธา  

 เทั่คันิคัสถิ่าปัต่ยกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
31306 ทฤษฎีีและปฏิิบัติการจัด้การโครงการเพืื่�องานก่อสร้าง(1)

และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10111   ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10161  ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

1,100 บาท
2,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีทั�งภาคทฤษฎีีและการฝึึกปฏิิบัติผู่้านระบบ Online 
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต (การจััดการ) รหััส 30234

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

1)  สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชา 

 บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30210 การจัด้การการผู้ลิตและด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่

 สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี 

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
30210 การจัด้การการผู้ลิตและด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้

และเลือกเสรี 1 ชุ้ด้วิัช้า(1)

1,100 บาท
1,100 บาท

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

5) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและ 

 การีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชี้การเงินและการบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

หัมีายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุ้ด้วัชิ้าเลือกเสรีได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร  

  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นัชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สาข้าวิัช้าไม่ีอนุัญาต้ให้เลือกเป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี ศึกษารายละเอียด้ชุ้ด้วิัช้า 

  หรือรายวิัช้าที�ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรีจากเว็ับไซึ่ต์ https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→	

													หลักส้ตรปริญญาตรี→สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี   

  ทัี่�งนีั�นัักศึึกษาต้้องต้รัวจสอบต้ารัางสอบข้องแต่้ละชุดวิชาทีี่�ลงที่ะเบียนัเรีัยนัไม่ีให้มีีวันัและคาบเวลาสอบต้รังกันั เน้ั�องจากมีหาวิที่ยาลัย

  ไม่ีอนุัญาต้ให้นัักศึึกษาเข้้าสอบมีากกว่า 1 ชุดวิชา ในัวันัและคาบเวลาสอบเดียวกันั
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หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการเงิน รหััส 30274 

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10151 ไทยศึกษา
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจ สาขาวิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเงิน 

 และการีธนาคัารี การีจัดการีทั่รัีพยากรีมนุษย์ การีจัดการีทัั่�วิไป หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ 

 หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีออนุปรีิญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจท้ั่�ไม่ใช่ 

 สาขาวิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเงินและการีธนาคัารี การีจัดการีทั่รัีพยากรีมนุษย์ การีจัดการีทัั่�วิไป

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชี้การเงินและการบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเทั่่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจ หร้ีออนุปรีิญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ 

 สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

5) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี 

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
32303 การจัด้การการเงิน
32332 การจัด้การควัามเสี�ยงและหลักการประกันภัย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

6) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี 

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชี้การเงินและการบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ
30210 การจัด้การการผู้ลิตและด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการตลัาด รหััส 30284

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10103 ทักษะชี้วิัต
10121 อารยธุรรมมนุษย์
10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ สาขาวิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเงินและ 

 การีธนาคัารี การีจัดการีทั่รีัพยากรีมนุษย์ การีจัดการีทั่ั�วิไป หร้ีออนุปรีิญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาบัรีิหารีธุรีกิจ หร้ีอ 

 สาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ 

 สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี  

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
32473 การจัด้การช่้องทางการตลาด้และห่วังโซ่ึ่อุปทาน
32474 การสื�อสารและการส่งเสริมการตลาด้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

5) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี 

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
32449 การสร้างธุุรกิจและการเป็นผู้้้ประกอบการ
32475 การตลาด้ระหว่ัางประเทศและการตลาด้โลก

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
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หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยวิ รหััส 30264

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ  

 สาขาวิิชาการีจัดการีธุรีกิจท่ั่องเท้ั่�ยวิ การีโรีงแรีมและการีบัริีการี หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ  

 ธุรีกิจบัริีการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี  

 หร้ีอสาขาวิิชาการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ 

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการท่องเที�ยวั
   และอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ  

 สาขาวิิชาการีจัดการีธุรีกิจท่ั่องเท้ั่�ยวิ การีโรีงแรีมและการีบัริีการี หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ 

 ธุรีกิจบัริีการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี 

 หร้ีอสาขาวิิชาการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศน้ยบััต่รี 2 ปี ของโรีงเร้ียนการีจัดการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวินานาชาติ่ (I-TIM)

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

5) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ ธุรีกิจบัริีการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี  

 วิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี หร้ีอสาขาวิิชาการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ

10151 ไทยศึกษา
32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการท่องเที�ยวั
   และอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท

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

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยวิ รหััส 30264 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

6) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาอ้�นท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ ธุรีกิจบัริีการี  

 คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี หร้ีอ 

 สาขาวิิชาการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ

10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์
32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการท่องเที�ยวั
   และอุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

หัลัักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 ทุกวิิชาเอก

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10151 ไทยศึกษา
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศน้ยบััต่รีวิิชาช้พชั�นส้ง (ปวิส.) หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ สาขา 

 วิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเลขานุการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ การีเงินและการีธนาคัารี การีจัดการีทั่รัีพยากรีมนุษย์ การีจัดการี 

 ทัั่�วิไป หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอตุ่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ สาขาวิิชาการีจัดการีธุรีกิจท่ั่องเท้ั่�ยวิ การีโรีงแรีมและการีบัริีการี หร้ีอปรีะเภทั่

 วิิชาธุรีกิจการีค้ัาต่่างปรีะเทั่ศ การีจัดการีงานบุัคัคัล ธุรีกิจปรีะกันภัย ธุรีกิจโรีงแรีม ธุรีกิจสถิ่านพยาบัาล การีปรีะชาสัมพันธ์  

 และธุรีกิจหนังส้อพิมพ์และสิ�งพิมพ์ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาอ้�น ๆ ท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชารัีฐศาสต่ร์ี  

 รัีฐปรีะศาสนศาสต่ร์ี สังคัมศาสต่ร์ี (รัีฐศาสต่ร์ีและรัีฐปรีะศาสนศาสต่ร์ี) บัริีหารีธุรีกิจ พาณิชยศาสต่ร์ีและการีบััญช้  

 ศิลปศาสต่ร์ี สารีสนเทั่ศศาสต่ร์ี

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
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หัลัักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 ทุกวิิชาเอก (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

3) สำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศน้ยบััต่รีวิิชาช้พชั�นส้ง (ปวิส.) หร้ีอเท้ั่ยบัเทั่่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจ  
 สาขาวิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเลขานกุารี คัอมพวิิเต่อรีธุ์รีกิจ การีเงนิและการีธนาคัารี การีจดัการีทั่รีพัยากรีมนษุย์
    การีจัดการีทัั่�วิไป หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ สาขาวิิชาการีจัดการีธุรีกิจท่ั่องเท้ั่�ยวิ การีโรีงแรีม 
 และการีบัรีิการี หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาธุรีกิจการีคั้าต่่างปรีะเทั่ศ การีจัดการีงานบัุคัคัล ธุรีกิจปรีะกันภัย ธุรีกิจโรีงแรีม  

 ธุรีกิจสถิ่านพยาบัาล การีปรีะชาสัมพันธ์ และธุรีกิจหนังส้อพิมพ์และสิ�งพิมพ์  

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเทั่่าในสาขาวิิชารีัฐศาสต่รี์ รัีฐปรีะศาสนศาสต่รี์ สังคัมศาสต่รี์ (รัีฐศาสต่รี์และ 
 รัีฐปรีะศาสนศาสต่รี์) บัริีหารีธุรีกิจ พาณิชยศาสต่รี์และการีบััญช้ ศิลปศาสต่รี์ สารีสนเทั่ศศาสต่รี์ หร้ีอปริีญญาต่ร้ี 
 หร้ีอส้งกว่ิาปริีญญาต่ร้ีในทุั่กสาขาวิิชา 

32304 การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์
33303 นโยบายสาธุารณะและการวัางแผู้น
33304  การวัิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

หัลัักสูตรบััญชีบััณฑิิต รหััส 30424 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ในปรีะเภทั่วิิชาศิลปหัต่ถิ่กรีรีม

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

หัลัักสูตรบััญชีบััณฑิิต รหััส 30424 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ในปรีะเภทั่วิิชาช่างอุต่สาหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม และคัหกรีรีม หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอ้�นท้ั่�ไม่ใช่ทั่าง             

 พาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ และทั่างการีบััญช้

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4)  สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจท้ั่�ไม่ใช่ทั่างการีบััญช้

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

5) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ในสาขาวิิชาการีบััญช้

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

6) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ในปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีม อุต่สาหกรีรีมสิ�งทั่อ คัหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม ปรีะมง และเทั่คัโนโลย้ 

 สารีสนเทั่ศและการีส้�อสารี หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอ้�นท้ั่�ไม่ใช่ทั่างพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ และทั่างการีบััญช้

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

7) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ในปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ และศิลปกรีรีม

10121 อารยธุรรมมนุษย์

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

8) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ในสาขาวิิชาการีบััญช้

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
32210 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
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หัลัักสูตรบััญชีบััณฑิิต รหััส 30424 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

9) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาการีบััญช้

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

10)  สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาใดสาขาหน่�งท้ั่�ไม่ใช่ทั่างพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ และ 

  ทั่างการีบััญช้

10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและหลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

11)  สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาใดสาขาหน่�งทั่างพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจท้ั่�ไม่ใช่

  ทั่างการีบััญช้

10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและหลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

12)  สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาการีบััญช้

10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและหลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

สูาขาวิิชาวิิทยีาการจััดการ	รหัสู	30
โปรแกรมการลังทะเบีัยีนเรียีนของนักศึกษาที�สูมัครเรียีน		

ภาคปลัายี		ปีการศึกษา	2565

หัลัักสูตรเทคโนโลัยีบััณฑิิต

วิิชาเอกการจััดการงานก่อสร้าง (ต่อเน่�อง) รหััส 30142 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2563

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาช่างก่อสร้ีาง ช่างโยธา ช่างเทั่คันิคัสถิ่าปัต่ยกรีรีม ช่างสำารีวิจ วิิศวิกรีรีม 

 การีทั่าง วิิศวิกรีรีมชลปรีะทั่าน วิิศวิกรีรีมโยธา หร้ีอสาขาวิิชาเทั่คันิคัอุต่สาหกรีรีม โดยม้ีพืื้�นี้ควิามีรู้้�เดิมี ปวิชุ. ก่อสรู้�าง  

 แลืะมี้ปรู้ะสบการู้ณ์์การู้ทำำางานี้ด�านี้ท้ำ�เก้�ยวิข้�องกับการู้ก่อสรู้�าง หร้ีอปริีญญาต่ร้ีศิลปบััณฑิิต่ (มัณฑินศิลป์) เฉพาะสาขาวิิชา 

 การีออกแบับัต่กแต่่งภายใน หร้ีอปริีญญาต่ร้ีช่างชลปรีะทั่านบััณฑิิต่ หร้ีอปริีญญาต่ร้ีหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาวิิศวิกรีรีมศาสต่ร์ี 

 (วิิศวิกรีรีมโยธา วิิศวิกรีรีมไฟฟ้า วิิศวิกรีรีมเคัร้ี�องกล) หร้ีอสถิ่าปัต่ยกรีรีมศาสต่ร์ี (สถิ่าปัต่ยกรีรีมหลัก สถิ่าปัต่ยกรีรีมภายใน   

 ภ้มิสถิ่าปัต่ยกรีรีม)

10131  สังคมมนุษย์
31412   ทฤษฎีีและปฏิิบัติการควับคุมและการตรวัจงานก่อสร้าง(1)

และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
31407   เทคโนโลยีการก่อสร้างข้นาด้ใหญ่
31410   การจัด้การงานก่อสร้างอย่างยั�งยืน
32330   เศรษฐศาสตร์เพืื่�อการจัด้การและการภาษีอากร
54130   เทคโนโลยีการจัด้การอาชี้วัอนามัยและควัามปลอด้ภัย

1,100 บาท
2,000 บาท

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

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

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชาช่างอุต่สาหกรีรีมในสาขาวิิชาเทั่คันิคัวิิศวิกรีรีมสำารีวิจ เทั่คันิคัวิิศวิกรีรีมโยธา 

 เทั่คันิคัสถิ่าปัต่ยกรีรีม

10131  สังคมมนุษย์
30205   คณิตศาสตร์และสถิุติ
31412   ทฤษฎีีและปฏิิบัติการควับคุมและการตรวัจงานก่อสร้าง(1)

1,100 บาท
1,100 บาท
2,000 บาท

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

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�มีทั�งภาคทฤษฎีีและการฝึึกปฏิิบัติผู่้านระบบ Online
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หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต (การจััดการ) รหััส 30234 

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชา 

 บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30210   การจัด้การการผู้ลิตและด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเทั่่าท้ั่�ไม่ใช่ 

 สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี  

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
30210 การจัด้การการผู้ลิตและด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้

และเลือกเสรี 1 ชุ้ด้วิัช้า(1)

1,100 บาท
1,100 บาท

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

5) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและ 

 การีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

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

หัมีายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุ้ด้วัชิ้าเลือกเสรีได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร  

  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นัชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สาข้าวิัช้าไม่ีอนุัญาต้ให้เลือกเป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี ศึกษารายละเอียด้ชุ้ด้วิัช้า 

  หรือรายวิัช้าที�ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรีจากเว็ับไซึ่ต์ https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→	

													หลักส้ตรปริญญาตรี→สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี   

  ทัี่�งนีั�นัักศึึกษาต้้องต้รัวจสอบต้ารัางสอบข้องแต่้ละชุดวิชาทีี่�ลงที่ะเบียนัเรีัยนัไม่ีให้มีีวันัและคาบเวลาสอบต้รังกันั เน้ั�องจากมีหาวิที่ยาลัย

  ไม่ีอนุัญาต้ให้นัักศึึกษาเข้้าสอบมีากกว่า 1 ชุดวิชา ในัวันัและคาบเวลาสอบเดียวกันั
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการเงิน รหััส 30274

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10103 ทักษะชี้วิัต
10121 อารยธุรรมมนุษย์
10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจ สาขาวิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเงิน 

 และการีธนาคัารี การีจัดการีทั่รัีพยากรีมนุษย์ การีจัดการีทัั่�วิไป หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ 

 หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจท้ั่�ไม่ใช่ 

 สาขาวิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเงินและการีธนาคัารี การีจัดการีทั่รัีพยากรีมนุษย์ การีจัดการีทัั่�วิไป

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ 

 สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
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วิิชาเอกการเงิน รหััส 30274 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

5) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี  

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ

และเลือกเสรี 1 ชุ้ด้วิัช้า(1)

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

6) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี 

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุุรกิจ
30210 การจัด้การการผู้ลิตและด้ำาเนินงาน และหลักการตลาด้
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการตลัาด รหััส 30284

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10103 ทักษะชี้วิัต
10121 อารยธุรรมมนุษย์
10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

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

หัมีายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุ้ด้วัชิ้าเลือกเสรีได้้จากชุ้ด้วัชิ้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร  

  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นัชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สาข้าวิัช้าไม่ีอนุัญาต้ให้เลือกเป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี ศึกษารายละเอียด้ชุ้ด้วิัช้า 

  หรือรายวิัช้าที�ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรีจากเว็ับไซึ่ต์ https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→	

													หลักส้ตรปริญญาตรี→สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี   

  ทัี่�งนีั�นัักศึึกษาต้้องต้รัวจสอบต้ารัางสอบข้องแต่้ละชุดวิชาทีี่�ลงที่ะเบียนัเรีัยนัไม่ีให้มีีวันัและคาบเวลาสอบต้รังกันั เน้ั�องจากมีหาวิที่ยาลัย

  ไม่ีอนุัญาต้ให้นัักศึึกษาเข้้าสอบมีากกว่า 1 ชุดวิชา ในัวันัและคาบเวลาสอบเดียวกันั
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

วิิชาเอกการตลัาด รหััส 30284 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ สาขาวิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเงินและ 

 การีธนาคัารี การีจัดการีทั่รีัพยากรีมนุษย์ การีจัดการีทั่ั�วิไป หร้ีออนุปรีิญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาบัรีิหารีธุรีกิจ หร้ีอ 

 สาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัรีิหารีธุรีกิจ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่

     สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10121 อารยธุรรมมนุษย์ 
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี  

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
30212 คณิตศาสตร์ สถิุติธุุรกิจ และการวิัเคราะห์เชิ้งปริมาณ
   เพืื่�อการตัด้สินใจ
32432 การจัด้การผู้ลิตภัณฑ์ิและราคา

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท

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

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

5) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี

 และวิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชี้การเงินและการบัญชี้เพืื่�อการจัด้การ
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
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หัลัักสูตรบัริหัารธุุรกิจับััณฑิิต

วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยวิ รหััส 30264

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื�องต้น
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10103 ทักษะชี้วิัต
10121 อารยธุรรมมนุษย์
10164 สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ  

 สาขาวิิชาการีจัดการีธุรีกิจท่ั่องเท้ั่�ยวิ การีโรีงแรีมและการีบัริีการี หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ  

 ธุรีกิจบัริีการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี  

 หร้ีอสาขาวิิชาการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการท่องเที�ยวัและ
   อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ  

 สาขาวิิชาการีจดัการีธรุีกิจทั่อ่งเท้ั่�ยวิ การีโรีงแรีมและการีบัรีกิารี หร้ีออนปุรีญิญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัรีหิารีธรุีกิจ  

 ธุรีกิจบัริีการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี  

 หร้ีอสาขาวิิชาการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
30211 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศน้ยบััต่รี 2 ปี ของโรีงเร้ียนการีจัดการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวินานาชาติ่ (I-TIM)

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการท่องเที�ยวัและ
   อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

วิิชาเอกการจััดการการท่องเที�ยวิ รหััส 30264 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

5) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งในสาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ ธุรีกิจบัริีการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี  

 วิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี หร้ีอสาขาวิิชาการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ

10151 ไทยศึกษา
32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการท่องเที�ยวัและ
   อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั
32337 การจัด้การการตลาด้เพืื่�อการท่องเที�ยวัและการโรงแรม

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท

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

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

6) สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาอ้�นท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาบัริีหารีธุรีกิจ ธุรีกิจบัริีการี 

 คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ หร้ีอสาขาวิิชาเศรีษฐศาสต่ร์ี วิิชาเอกเศรีษฐศาสต่ร์ีธุรีกิจ วิิชาเอกการีเงินและการีธนาคัารี หร้ีอ 

 สาขาวิิชาการีโรีงแรีมและการีท่ั่องเท้ั่�ยวิ

10151 ไทยศึกษา
30209 การเงินธุุรกิจและกฎีหมายธุุรกิจ
32335 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับการท่องเที�ยวัและ
   อุตสาหกรรมท่องเที�ยวั

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

หัลัักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 ทุกวิิชาเอก 

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ปวิช. หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
33208 แนวัคิด้และทฤษฎีีทางรัฐประศาสนศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศน้ยบััต่รีวิิชาช้พชั�นส้ง (ปวิส.) หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าท้ั่�ไม่ใช่ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ สาขา 

 วิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเลขานุการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ การีเงินและการีธนาคัารี การีจัดการีทั่รัีพยากรีมนุษย์ การีจัดการี 

 ทัั่�วิไป หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ สาขาวิิชาการีจัดการีธุรีกิจท่ั่องเท้ั่�ยวิ การีโรีงแรีมและการีบัริีการี หร้ีอปรีะเภทั่

 วิิชาธุรีกิจการีค้ัาต่่างปรีะเทั่ศ การีจัดการีงานบุัคัคัล ธุรีกิจปรีะกันภัย ธุรีกิจโรีงแรีม ธุรีกิจสถิ่านพยาบัาล การีปรีะชาสัมพันธ์  

 และธุรีกิจหนังส้อพิมพ์และสิ�งพิมพ์ หร้ีออนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาอ้�น ๆ ท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชารีัฐศาสต่ร์ี  

 รัีฐปรีะศาสนศาสต่รี ์สังคัมศาสต่ร์ี (รัีฐศาสต่รีแ์ละรัีฐปรีะศาสนศาสต่รี)์ บัรีหิารีธรุีกิจ พาณิชยศาสต่ร์ีและการีบััญช้ ศิลปศาสต่รี์  

 สารีสนเทั่ศศาสต่ร์ี

10151 ไทยศึกษา
33201 การบริหารราช้การไทย
33208 แนวัคิด้และทฤษฎีีทางรัฐประศาสนศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
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หัลัักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต  หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 ทุกวิิชาเอก (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

3) สำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศน้ยบััต่รีวิิชาช้พชั�นส้ง (ปวิส.) หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีม/บัริีหารีธุรีกิจ  
 สาขาวิิชาการีบััญช้ การีต่ลาด การีเลขานุการี คัอมพิวิเต่อร์ีธุรีกิจ การีเงินและการีธนาคัารี การีจัดการีทั่รัีพยากรีมนุษย์ 
 การีจัดการีทัั่�วิไป หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ สาขาวิิชาการีจัดการีธุรีกิจท่ั่องเท้ั่�ยวิ การีโรีงแรีม 
 และการีบัริีการี หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาธุรีกิจการีค้ัาต่่างปรีะเทั่ศ การีจัดการีงานบุัคัคัล ธุรีกิจปรีะกันภัย ธุรีกิจโรีงแรีม  

 ธุรีกิจสถิ่านพยาบัาล การีปรีะชาสัมพันธ์ และธุรีกิจหนังส้อพิมพ์และสิ�งพิมพ์  

10151 ไทยศึกษา
33201 การบริหารราช้การไทย
33208  แนวัคิด้และทฤษฎีีทางรัฐประศาสนศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

4) สำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเทั่่าในสาขาวิิชารีัฐศาสต่รี์ รัีฐปรีะศาสนศาสต่รี์ สังคัมศาสต่รี์ (รัีฐศาสต่รี์และ 
 รัีฐปรีะศาสนศาสต่รี์) บัริีหารีธุรีกิจ พาณิชยศาสต่รี์และการีบััญช้ ศิลปศาสต่รี์ สารีสนเทั่ศศาสต่รี์ หร้ีอปริีญญาต่ร้ี 
 หร้ีอส้งกว่ิาปริีญญาต่ร้ีในทุั่กสาขาวิิชา 

32304 การจัด้การทรัพื่ยากรมนุษย์
33201 การบริหารราช้การไทย
33208  แนวัคิด้และทฤษฎีีทางรัฐประศาสนศาสตร์

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

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

หัลัักสูตรบััญชีบััณฑิิต  รหััส 30424 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ในปรีะเภทั่วิิชาศิลปหัต่ถิ่กรีรีม

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ในปรีะเภทั่วิิชาช่างอุต่สาหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม และคัหกรีรีม หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอ้�นท้ั่�ไม่ใช่ทั่าง 

 พาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ และทั่างการีบััญช้

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

หัลัักสูตรบััญชีบััณฑิิต  รหััส 30424 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

4) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ในปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจท้ั่�ไม่ใช่ทั่างการีบััญช้

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา 
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร
10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร
10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

5) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ในสาขาวิิชาการีบััญช้

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร
10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร
10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

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

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

6) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ในปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีม อุต่สาหกรีรีมสิ�งทั่อ คัหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม ปรีะมง และเทั่คัโนโลย้ 

 สารีสนเทั่ศและการีส้�อสารี หร้ีอปรีะเภทั่วิิชาอ้�นท้ั่�ไม่ใช่ทั่างพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ และทั่างการีบััญช้

10121   อารยธุรรมมนุษย์
10131   สังคมมนุษย์
10151   ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

7) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ในปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ และศิลปกรีรีม

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

8) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ในสาขาวิิชาการีบััญช้

10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและหลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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



220 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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หัลัักสูตรบััญชีบััณฑิิต  รหััส 30424 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

9) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจท้ั่�ไม่ใช่สาขาวิิชาการีบััญช้

10121 อารยธุรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32210 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

10)  สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาใดสาขาหน่�งท้ั่�ไม่ใช่ทั่างพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ และ

  ทั่างการีบััญช้

10151  ไทยศึกษา
32209  การบัญชี้ขั้�นต้นและหลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ
32210   องค์การและการจัด้การ และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

11)  สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาใดสาขาหน่�งทั่างพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจท้ั่�ไม่ใช่

  ทั่างการีบััญช้

10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและหลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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

12)  สำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าในสาขาวิิชาการีบััญช้

10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชี้ขั้�นต้นและหลักเบื�องต้นเกี�ยวักับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัด้การ และการจัด้การเชิ้งกลยุทธ์ุ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

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