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ปณิธาน 
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โทรทศัน์ และวิธีการอ่ืนท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ 
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เป็นมหาวิทยาลยัเปิดชั้นน าของโลกท่ีใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาทางไกลเพื่อสร้าง

โอกาสการเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
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ความรู้เกีย่วกบัมหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเกิดข้ึนด้วยแนวความคิดเร่ือง 

การขยาย และกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน  

โดย ใช้ท รัพ ย าก ร ท่ี มี จ า กัด ให้ เ กิ ดประ โยชน์ สู ง สุ ด   รั ฐบ าล จึ ง ได้ด า เ นิ นก า ร จัด ตั้ ง

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชข้ึนอีกแห่งหน่ึง มีลกัษณะเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ด าเนินการ

สอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ช่ือ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามเดิมของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 7 และทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญติั

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช เม่ือวนัท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2521  มหาวิทยาลยัก าหนดให้วนัท่ี 5 

กนัยายน เป็นวนัสถาปนามหาวิทยาลยั 

 ในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราชมีอ านาจให้ปริญญาและ

ประกาศนียบตัร ท่ีมีศกัด์ิและสิทธิเช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัของรัฐอ่ืน ๆ ทุกประการ 
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ตราสัญลกัษณ์ 

 
 

 มหาวิทยาลยัไดรั้บพระบรมราชานุญาตใหใ้ชพ้ระราชลญัจกรในพระบาทสมเดน็พระปกเกลา้

เจา้อยูห่วั ซ่ึงเป็นรูปพระแสงศรสามองค ์เรียงภายใตพ้ระมหามงกุฏประกอบอยูใ่นส่วนยอดของเจดีย์

ทรงพุม่ขา้วบิณฑ ์ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงสุโขทยั 

 

สีประจ ามหาวทิยาลยั 
สีเขียว และสีทอง  

สีเขียว  สีประจ าวนัพธุซ่ึงเป็นวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

สีทอง  สีแห่งความเป็นสิริมงคล 

 

ต้นไม้ประจ ามหาวทิยาลยั 
 ตน้ปาริชาติ  หรือตน้ทองหลางหลาย  ใบทองหลางลายมีสีเขียวและสีทอง ตรงกบัสีประจ า

มหาวิทยาลยั 
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เรียนกบั มสธ. ดีอย่างไร 
  ปริญญาของ มสธ. มีศกัด์ิและสิทธ์ิเช่นเดียวกบัปริญญาของมหาวิทยาลยัของรัฐทุกประการ 

  อิสระทางการเรียน ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียน อยูท่ี่ไหนกเ็รียนได ้

  เรียนดว้ย ท างานดว้ยได ้

  สามารถจบไดเ้ร็วกวา่ก าหนด 

  เรียนควบคู่ไปกบัการเรียนในสถาบนัการศึกษาอ่ืนได ้

  จดัตารางเรียนเลือกลงทะเบียนตามความพร้อมและความสะดวกของแต่ละคนได ้

  ลงทะเบียนเรียนไดห้ลายช่องทาง สะดวก สบาย 

  เอกสารการสอนของ มสธ. เป็นต าราท่ีมีคุณภาพ สามารถศึกษาใหเ้ขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง 

  มีการจดัสอนเสริมเพื่อทบทวนบทเรียนใหน้กัศึกษาก่อนสอบในบางชุดวิชา 

  นักศึกษาสามารถรับฟังและรับชมรายการสอนชุดวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลยัได้ทาง

วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

  ศึกษาเพิ่มเติมไดจ้าก “มุม มสธ.” ท่ีหอ้งสมุดประชาชนประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั หอ้งสมุด

ศูนยว์ิทยบริการและชุมชนสัมพนัธ์ มสธ. และหอ้งสมุดของ มสธ. 

  มีสถานท่ีสอบในทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ หรือเลือกสอบดว้ยระบบออนไลน์ได ้

  อยูต่่างประเทศกเ็รียน มสธ. ได ้และสามารถขอเขา้สอบต่างประเทศได ้

  มีการสอบดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ก่อนการสอบไล่ และทราบผลสอบ  

ทนัทีเม่ือสอบเสร็จ 

  ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารของนกัศึกษาไดด้ว้ยตนเองผา่นเวบ็ไซต ์www.stou.ac.th 

  นกัศึกษา มสธ. สามารถสมคัรศึกษาวิชาทหารได ้(ปีท่ี 3-ปีท่ี 5) 

  นกัศึกษา มสธ. สามารถขอทุนเพื่อการศึกษาได ้

 

 

 

 

 

 



4 
 

ระบบการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จดัระบบการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาไดด้ว้ย

ตนเองโดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ 

 มหาวิทยาลยัไดพ้ฒันาส่ือการสอนประเภทต่าง ๆ ดว้ยการจดัส่ือประสมท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียน

สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองมากท่ีสุดดงัต่อไปน้ี 

 1.  ศึกษาจากส่ือการสอนและแบบฝึกปฏิบติัท่ีจดัส่งนกัศึกษาทางไปรษณีย ์

      1.1  ส่ือหลัก  คือ  เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบติั CD เทปเสียงประกอบชุดวิชา (บาง

ชุดวิชา) ท่ีจดัส่งใหน้กัศึกษาทางไปรษณีย ์

      1.2  ส่ือเสริม รายการวิทยโุทรทศัน์ รายการวิทยกุระจายเสียงประกอบชุดวิชา นอกจากน้ี

นักศึกษายงัสามารถรับฟัง รับชมรายการไดท้างอินเทอร์เน็ตท่ี www.stou.ac.th  คลิกท่ี ส่ือการเรียน 

มสธ.  และส่ือโสตทศัน์อ่ืน ๆ  

 2.  เขา้รับการสอนเสริม ณ ศูนยบ์ริการการศึกษาจากอาจารยส์อนเสริมประจ าศูนยบ์ริการ

การศึกษาทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 

 3.  ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากวสัดุการศึกษา ณ ห้องสมุดต่าง ๆ และมุม มสธ. ในห้องสมุด

ประชาชนประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั 

 4.   เขา้ท าการฝึกปฏิบติัและทดลองในห้องปฏิบติัการส าหรับบางชุดวิชา หรือศึกษาคน้ควา้

และฝึกงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ณ สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
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การประเมินผลการศึกษา 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา โดยก าหนดล าดบัขั้น 

และเกณฑก์ารผา่นในแต่ละชุดวิชา ดงัน้ี 

ล าดบัขั้น ค่าของ
ล าดบัขั้น 

ความหมาย 

H  (ไดค้ะแนนร้อยละ 76 ข้ึนไป) 4.00 เกียรตินิยม  (Honour) 
S  (ไดค้ะแนนร้อยละ 60-75) 2.30 ผา่น  (Satisfactory) 
U  (ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ  60) 0.00 ไม่ผา่น  (Unsatisfactory) 
I                          - - ไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
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หลกัสูตรและสาขาวชิาที่เปิดสอน 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จดัการศึกษาโดยแบ่งหลกัสูตรออกเป็น 7 ลกัษณะ  คือ 

 1.  หลกัสูตรปริญญาเอก 

 2.  หลกัสูตรปริญญโท 

 3.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 

 4.  หลกัสูตรปริญญาตรี  (4 ปี) 

 5.  หลกัสูตรปริญญาตรี  ( 2 ปี และ 3 ปี ท่ีมีพื้นฐานการศึกษาเดิมมาศึกษาต่อเน่ือง) 

 6.  หลกัสูตรประกาศนียบตัร 

 7.  โครงการสมัฤทธิบตัร 

      -  โครงการสัมฤทธิบตัรปริญญาตรี 

      -  โครงการสัมฤทธิบตัรบณัฑิตศึกษา 

 สาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอน จ านวน 12 สาขาวิชา ดงัน้ี 

 1.    สาขาวิชาศิลปศาสตร์   7.    สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 2.    สาขาวิชานิเทศศาสตร์  8.    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 3.    สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  9.    สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

 4.    สาขาวิชาวิทยาการจดัการ  10.  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 5.    สาขาวิชานิติศาสตร์   11.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

 6.    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  12.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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 ผูส้นใจท่ีจะศึกษาสามารถเลือกศึกษาได ้ในสาขาวิชาใดก็ไดท่ี้ผูส้มคัรมีคุณสมบติัตรงตามท่ี

สาขาวิชาก าหนด ทั้งน้ีก่อนท่ีจะตดัสินใจศึกษาในหลกัสูตรใด ๆ ก็ตาม ขอให้พิจารณาถึงคุณสมบติั

ของตนเอง และรายละเอียดของสาขาวิชาท่ีจะศึกษาอยา่งรอบคอบ ดงัน้ี 

 1.  คุณสมบัติของตนเอง 
      ผูศึ้กษาควรพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะมีผลต่อการศึกษา เช่น ความชอบในหลกัสูตรท่ีจะ

ศึกษา ความถนดั ความสนใจ ความสามารถทางวิชาการพื้นฐานความรู้เดิม เป้าหมายการศึกษา และ

การประกอบอาชีพ เป็นตน้ 

 2.  รายละเอยีดสาขาวชิา 
      ผูศึ้กษาควรพิจารณาและศึกษารายละเอียดจากโครงสร้างหลกัสูตรท่ีสนใจจะศึกษา เช่น 

จ านวนชุดวิชาท่ีจะตอ้งศึกษา และวิชาท่ีจะศึกษามีอะไรบา้ง เป็นตน้ 

      นอกจากน้ี ควรพิจารณาขอ้มูลแนวทางการศึกษาต่อ รวมทั้งแนวโน้มความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานในปัจจุบนัและอนาคตอีกดว้ย 
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รายละเอยีดของสาขาวชิาศิลปศาสตร์ 

❖  ระดบัปริญญาตรี 

 สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รับผิดชอบการเปิดสอนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปแก่นกัศึกษา

ในทุกสาขาวิชา ทั้งน้ีเพื่อใหบ้ณัฑิตทุกคนของมหาวิทยาลยัเป็นผูมี้ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการเขา้ใจ

สังคมและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งมีความตระหนกัในคุณค่าของวฒันธรรม ควบคู่

ไปการพัฒนาจิตใจและความเป็นอยู่  สาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีและ

ประกาศนียบตัร  

  ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาศิลปศาสตร์  สามารถประกอบอาชีพในสถาบนั

บริการสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เช่น  ห้องสมุด  ศูนยเ์อกสาร  ศูนยส์ารสนเทศ  ศูนยข์อ้มูล  หน่วย

ทะเบียนและสถิติ  เป็นนกัวิชาการดา้นวฒันธรรม การประชาสัมพนัธ์  ส่ือสารมวลชน  การวิจยัทาง

ไทยคดีศึกษา  และสามารถน าความรู้และทกัษะดา้นภาษาองักฤษไปประยกุตใ์ช้อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การใชภ้าษาองักฤษ เช่น อาชีพครู  อาจารย ์ นักวิชาการ  นักกฎหมาย  นักธุรกิจ  พนักงานโรงแรม  

มคัคุเทศก ์ เจา้หนา้ท่ีส านกังาน  และสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนทั้งในและต่างประเทศ 
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❖  ระดบัปริญญาโท   

 การศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวชิาศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ เปิดรับแผน ก ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกท าวิทยานิพนธ์ และแผน ข 

ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ  

สาขาวชิา 
 

หลกัสูตร 
 

ระยะเวลาในการศึกษา */วุฒิการศึกษา 

1-4 ปี 2-3 ½ ปี 

วุฒิฯ ม.3 
หรือ ม. 6 

หรือเทียบเท่า 

วุฒิฯ ปวส. หรือ 
อนุปริญญาหรือ 

ปริญญา 
ช้ันใดช้ันหน่ึง 
หรือเทียบเท่า 

ศิลปศาสตร์  
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
1) แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
    - วิชาเอกสารสนเทศทัว่ไป 
    - วิชาเอกสารสนเทศส านกังาน  

 
 

3½ ปี 
3½ ปี 

 
 

2-2½ ปี  
2-2½ ปี 

 2) แขนงวิชาภาษาองักฤษ 
     (เปิดรับนกัศึกษาเฉพาะภาคตน้เท่านั้น) 

4 ปี 3½ ปี 

 3) แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 3½ ปี 2 ปี  
 4) หลกัสูตรประกาศนียบัตร 

    - ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ 
 

1 ปี 
 

1 ปี 
     - ประกาศนียบตัรวิชาศึกษาทัว่ไป 1 ปี 1 ปี 
     - ประกาศนียบตัรวิชางานสารสนเทศ          

(เปิดเฉพาะภาคตน้) 
1 ปี 1 ปี 

     - ประกาศนียบตัรภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 ปี 1 ปี 
     - ประกาศนียบตัรวิชาภาษาเขมร 1 ปี 1 ปี 
     - ประกาศนียบตัรวิชาภาษาไทย 1 ปี 1 ปี 
     - ประกาศนียบตัรวิชาสังคม และวฒันธรรม

ไทย 
1 ปี 1 ปี 

หมายเหตุ   * ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาจะเป็น 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
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รายละเอยีดสาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

❖  ระดบัปริญญาตรี 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์  เปิดรับสมคัรบุคคลทัว่ไปเขา้ศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และ

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัร เนน้วิชาวารสารศาสตร์ วิทยกุระจายเสียง  โทรทศัน์  ภาพยนตร์   การ

โฆษณา  การประชาสัมพนัธ์ และการส่ือสารชุมชน ตามพื้นฐานและความสนใจของผูศึ้กษา  เพื่อผลิต

บณัฑิตและพฒันาความรู้ความสามารถ  ทกัษะทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคม  รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจยั  และเผยแพร่งานทางดา้น

นิเทศศาสตร์  

 ผู้ ท่ีส า เ ร็จการศึกษาในสาขาวิชานิ เทศศาสตร์   สามารถประกอบวิชาชีพด้านการ

ส่ือสารมวลชน  ทั้งในภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  หรือประกอบอาชีพอิสระ  เช่น  นกัข่าว นกั

โฆษณา  นกัประชาสัมพนัธ์  ผูจ้ดัและผูผ้ลิตรายการวิทยุ/โทรทศัน์  ผูส้ร้างและก ากบัภาพยนตร์ การ

ส่ือสารในกิจการของรัฐและเอกชน เป็นต้น ตลอดรวมถึงสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพดา้นอ่ืน ๆ  เช่น นกัธุรกิจ  นกับริหาร  นกัพฒันา นกักฎหมาย พนกังานปกครอง ทหาร 

ต ารวจ  ครู อาจารย ์พฒันากร นักการเมือง และสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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สาขาวชิา 
 

หลกัสูตร 
 

ระยะเวลาในการศึกษา */วุฒิการศึกษา 

1-4 ปี 2-3 ½ ปี 

วุฒิฯ ม.3 
หรือ ม. 6 

หรือเทียบเท่า 

วุฒิฯ ปวส. หรือ 
อนุปริญญาหรือ 

ปริญญา 
ช้ันใดช้ันหน่ึง 
หรือเทียบเท่า 

นิเทศศาสตร์  หลกัสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑติ 
1) นิเทศศาสตร์บณัฑิต  

 
3½ - 4  ปี 

 
3-3½ ปี 

 หลกัสูตรประกาศนียบัตร 
1) ประกาศนียบตัรการส่ือสารชุมชน 
2) ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร์* 

 
1 ปี 
1 ปี 

 
1 ปี 
1 ปี 

หมายเหตุ   * ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาจะเป็น 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
                  * หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564 เปิดสอนคร้ังแรกภาค 1/2564  

❖  ระดบัปริญญาโท    

 การศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชานิเทศศาสตร์  เปิดสอนหลักสูตร นิเทศศาสตร           

มหาบณัฑิต เปิดรับสมคัร 4  แขนงวิชา คือ 1) แขนงวิชานวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองและการ

ปกครองทอ้งถ่ิน  2) แขนงวิชาการบูรณาการการส่ือสาร  3) แขนงวิชาการบริหารกิจการส่ือสาร และ                                    

4) แขนงวิชานิเทศศาสตรอาเซียน (หลกัสูตรนานาชาติ) มีแผนการเรียน แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ

แผน ข (การศึกษาคน้ควา้อิสระ) 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สามารถน าความรู้ทางนิเทศศาสตร์

ไปใชใ้นการวิเคราะห์วิพากษ ์แกปั้ญหาสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดห้ลายมิติอยา่งลึกซ้ึง รวมทั้ง

สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์สู่การพฒันาดา้นวิชาการและวิชาชีพทั้งทางดา้นนิเทศ

ศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ได ้ 

❖  ระดบัปริญญาเอก   

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดรับ 2 หลกัสูตร คือ 1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์) และ 2) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต แขนงวิชานวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองและ

การปกครองทอ้งถ่ิน    
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 ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สามารถน าความรู้ดา้นการวิจยัและคน้ควา้

เพื่อสร้างองคค์วามรู้ดา้นนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถ่ิน

ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึง รวมทั้งสามารถน าองคค์วามรู้และหลกัการไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา

เชิงสร้างสรรคท์างนิเทศศาสตร์ทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ   
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รายละเอยีดสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

❖  ระดบัปริญญาตรี 

 สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  จดับริการการศึกษาแก่บุคลากรผูท้  าหนา้ท่ีสอน  อบรมเผยแพร่ความรู้ 

หรือให้บริการการศึกษา เป็นผูมี้ความสมบูรณ์ด้วยวิทยฐานะ ความรู้ในวิชาการ ความคิดในการ

สร้างสรรค ์และคุณธรรมในวิชาชีพอนัสามารถยงัประโยชน์ให้เกิดข้ึนไดท้ั้งแก่ตนเองและส่วนรวม  

และสามารถด าเนินการสอนจดัการศึกษาให้สอดคล้องกับหลกัสูตรและสถานการณ์การศึกษาท่ี

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาศึกษาศาสตร์    สามารถเป็นบุคลากรทางการศึกษา ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบัการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีดีใหแ้ก่บุคลากรระดบัการศึกษาและช่วงวยัต่าง ๆ 

ไดต้ามแนวความคิดดา้นการพฒันาเด็กปฐมวยั ดา้นการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ดา้น

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  และดา้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถ

ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนทั้งในและต่างประเทศ  

 

สาขาวชิา 
 

หลกัสูตร 
 

ระยะเวลาในการศึกษา */วุฒิการศึกษา 

1-4 ปี 2-3 ½ ปี 

วุฒิฯ ม.3 
หรือ ม. 6 

หรือเทียบเท่า 

วุฒิฯ ปวส. หรือ 
อนุปริญญาหรือ 

ปริญญา 
ช้ันใดช้ันหน่ึง 
หรือเทียบเท่า 

ศึกษาศาสตร์  
 

1) หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  - วิชาเอกการพฒันาเดก็ปฐมวยั 
- วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
- วิชาเอกเทคโนโลยแีละการส่ือสารการศึกษา
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
- วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต             
(หลกัสูตร   ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

 
4 
- 
 
- 
 
- 

 
2-2½ 
2-2½ 

 
2-2½ 

 
2-2½ 

         
 2) หลกัสูตรประกาศนียบัตร   
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สาขาวชิา 
 

หลกัสูตร 
 

ระยะเวลาในการศึกษา */วุฒิการศึกษา 

1-4 ปี 2-3 ½ ปี 

วุฒิฯ ม.3 
หรือ ม. 6 

หรือเทียบเท่า 

วุฒิฯ ปวส. หรือ 
อนุปริญญาหรือ 

ปริญญา 
ช้ันใดช้ันหน่ึง 
หรือเทียบเท่า 

    - ประกาศนียบตัรนวตักรรมการพฒันาเดก็
ปฐมวยั (เปิดเฉพาะภาคตน้) 

    - ประกาศนียบตัรการพฒันาสุขภาวะเดก็
ปฐมวยัแบบองคร์วม (เปิดเฉพาะภาคตน้) 

1 ปี 
 

1 ปี 

1 ปี 
 

1 ปี 

หมายเหตุ   * ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาจะเป็น 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
 

❖  ระดบัปริญญาโท   

 สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต เป็นหลกัสูตรท่ีตอ้งการผลิต

มหาบณัฑิตทางการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญทั้งในการสอน การบริหารและการปฏิบติังานในสาขาวิชา

ท่ีศึกษา มีแผนการศึกษา แผน ก (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (การศึกษาคน้ควา้อิสระ)  เปิดสอน  

จ านวน 7 หลกัสูตร คือ  

  1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน กลุ่มวิชาปฐมวยัศึกษา 

กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ  

  2. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 

  3. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา 

  4. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการวดัและการประเมินผล 

  5. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

  6. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา   

  

❖  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

1. แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน (หลกัสูตร 1 ปี) 

2. แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน (หลกัสูตร 1 ปีคร่ึง) 
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❖  ระดบัปริญญาเอก   

 เป็นหลกัสูตรท่ีตอ้งการพฒันาบณัฑิตให้มีความเช่ียวชาญและลุ่มลึกในศาสตร์ท่ีตนศึกษา  

เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก จ านวน 2 หลกัสูตร คือ 

1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  

  1) วิชาเอกบริหารการศึกษา 

 2) วิชาเอกการประเมินผลการศึกษา 
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รายละเอยีดสาขาวชิาวทิยาการจัดการ 

❖  ระดบัปริญญาตรี 

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มีวตัถุประสงค์หลกัท่ีจะให้การศึกษา แก่นักศึกษาและผูส้นใจ

ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคนิค ทฤษฎีและหลกัการบริหารงานจากหลกัสูตร

ต่าง ๆ ได้แก่หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ) หลักสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิต หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต เพื่อให้มีความรู้ 

ความสามารถ ความเขา้ใจ และการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์แก่ผูเ้รียน หรือผูท้  างาน อยูใ่นภาครัฐและ

เอกชน นอกจากการสอนแลว้ สาขาวิชาวิทยาการจดัการยงัมุ่งส่งเสริมการวิจยัดา้นการบริหารเพื่อน า

ผลท่ีได้รับมาปรับใช้ในการผลิตเอกสารการสอนหรือปรับปรุงชุดวิชาต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับ

พฒันาการของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  ผูส้ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรเทคโนโลยี

บณัฑิต สามารถประกอบอาชีพการจดัการงานก่อสร้างและวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในลกัษณะการ

ประกอบอาชีพอิสระและเขา้ท างานในองคก์ร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   

 ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ        

ทุกดา้น  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และประกอบอาชีพส่วนตวั เช่น คา้ขาย นกัธุรกิจ  นกัการเงิน  นกัการ

ธนาคาร เลขานุการ นกัการตลาด พนกังานขาย พนกังานบริการ มคัคุเทศก ์ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพไดห้ลาย

ลกัษณะทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น  ปลดัอ าเภอ ปลดัองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล  (อบต.)  พฒันากร  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป และต ารวจ   

 ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพเก่ียวกบัการบญัชี เช่น นกั

บัญชี ผูส้อบบัญชี ทั้ งในหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน ประกอบอาชีพส่วนตัว ทั้ งน้ีผูส้ าเร็จ

การศึกษาทุกหลักสูตรของสาขาวิทยาการจัดการสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนทั้ งในและ

ต่างประเทศ   
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สาขาวชิา 
 

หลกัสูตร 
 

ระยะเวลาในการศึกษา */วุฒิการศึกษา 

1-5 ปี 2-4½ ปี 

วุฒิฯ ม.3 
หรือ ม. 6 

หรือเทียบเท่า 

วุฒิฯ ปวส. หรือ 
อนุปริญญาหรือ 

ปริญญา 
ช้ันใดช้ันหน่ึง 
หรือเทียบเท่า 

วทิยาการจัดการ  
 

1)  หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต      
     วิชาเอกการจดัการงานก่อสร้าง 

 
- 

 
2½ - 3 ปี 

 2) หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
     -  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ)  

 
4 ปี 

 
2 - 3½ ปี 

 3) หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
     -  วิชาเอกการเงิน 
     -  วิชาเอกการตลาด 
     -  วิชาเอกการจดัการการท่องเท่ียว 

 
4 ปี 
4 ปี 
4 ปี 

 
2½ - 3½ ปี 
2 - 3½ ปี 
2½  -  4 ปี 

 4) หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 

 
3½ ปี 

 
2½ - 3 ปี 

 5) หลกัสูตรบญัชีบัณฑิต 
     บญัชีบณัฑิต 

 
4 ปี 

 
2½ - 3½ ปี 

หมายเหตุ   * ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาจะเป็น 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 

 

❖  ระดบัปริญญาโท   

 การศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เปิดรับแผนการศึกษา แผน ก (วิทยานิพนธ์) 

และแผน ข (การศึกษาคน้ควา้อิสระ)  หลกัสูตรท่ีเปิดรับสมคัร คือ 

1.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวิชาการจดัการทัว่ไป กลุ่มวิชาการจดัการทัว่ไป  

กลุ่มวิชาการจดัการการท่องเท่ียวและขนส่งทางอากาศ 

2.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงการจดัการธุรกิจและการบริการ  ก ลุ่มวิ ช าก าร

ตลาด กลุ่มวิชาการเงินและการบญัชี กลุ่มวิชาการบริการ 
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3.  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต แขนงบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) 

❖  ระดบัปริญญาเอก 

 การศึกษาระดบัปริญญาเอก เปิดสอนหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต แขนงวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต แขนงวิชาการจดัการธุรกิจและการบริการ 
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รายละเอยีดสาขาวชิานิติศาสตร์ 

❖  ระดบัปริญญาตรี 

 สาขาวิชานิติศาสตร์   มุ่งผลิตบัณฑิตทางกฎหมายและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของสังคมในวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการวิจยัคน้ควา้ทางกฎหมายให้กวา้งขวางทนัต่อเหตุการณ์ และให้บริการ

วิชาการแก่สังคมโดยการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

ประชาชน เช่น บริการตอบปัญหาทางกฎหมาย โครงการกฎหมายเพื่อชาวบา้น สาขาวิชานิติศาสตร์

เปิดสอนทั้งหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ระดบัปริญญาตรี  และระดบัประกาศนียบตัร เนน้การศึกษา

วิชากฎหมายในลักษณะต่าง ๆ เพื่อน าไปประกอบอาชีพทางกฎหมาย เช่นผู ้พิพากษา อัยการ 

ทนายความ นิติกร ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นตน้   

 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์  สามารถประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพ และยงั

สามารถรับราชการไดทุ้กกระทรวง ทบวง กรม  เช่น  ผูพ้ิพากษา  พนกังานอยัการ  พนกังานสอบสวน  

ต ารวจ  นายทหารพระธรรมนูญ  นิติกร  ปลดัอ าเภอ หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น ทนายความ  ท่ี

ปรึกษากฎหมาย ตั้งส านกังานทนายความ และสามารถศึกษาต่อในส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ

บณัฑิตยสภา เพื่อสอบเป็นเนติบณัฑิตไทย  (น.บ.ท.) ในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไปได ้และสามารถศึกษาต่อ

ในระดบัท่ีสูงข้ึนทั้งในและต่างประเทศ 
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สาขาวชิา 
 

หลกัสูตร 
 

ระยะเวลาในการศึกษา */วุฒิ
การศึกษา 

1-4 ปี 1-4 ปี 

วุฒิฯ ม.3 
หรือ ม. 6 
หรือ

เทียบเท่า 

วุฒิฯ ปวส. 
หรือ 

อนุปริญญา
หรือ 

ปริญญา 
ช้ันใดช้ันหน่ึง 
หรือเทียบเท่า 

นิติศาสตร์  1) หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑติ 
     นิติศาสตรบณัฑิต 

 
4 ปี 

 
3½-4 ปี 

 2) หลกัสูตรประกาศนียบัตร 
     -  ประกาศนียบตัรผูน้ าชุมชน 
     -  ประกาศนียบตัรกฎหมายการท่ีดินและ  

ทรัพยสิ์น 
        (เปิดรับนกัศึกษาเฉพาะภาตตน้เท่านั้น) 

 
1 ปี 
2 ปี 

 
1 ปี 
2 ปี 

หมายเหตุ   * ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาจะเป็น 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
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❖  ระดบัปริญญาโท 

การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดสอนหลกัสูตรนิติศาสตร

มหาบณัฑิต ใน 3 กลุ่มวิชา คือ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน และกฎหมายอาญาและกระบวนการ

ยติุธรรม มีแผนการเรียน แผน ก ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกท าวิทยานิพนธ์ และแผน ข ส าหรับนกัศึกษา

ท่ีเลือกการศึกษาคน้ควา้อิสระ  

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะมีความรู้ ความเขา้ใจ ทางกฎหมาย

ธุรกิจ กฎหมายมหาชน และกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั มี

คุณธรรม สามารถศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์กฎหมาย และท าการวิจยัดว้ยตนเองได ้และสามารถน าองค์

ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในงานวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับ

ความสามารถในทางวิชาการ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการใชค้วามรู้ทางกฎหมาย สร้าง

องคค์วามรู้ใหม่ทางกฎหมายท่ีลึกซ้ึง เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันางานวิชาการทางกฎหมาย การพฒันา

สังคม และประเทศชาติ 
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รายละเอยีดสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

❖  ระดบัปริญญาตรี 

 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   ใหก้ารศึกษาแก่บุคลากรดา้นสาธารณสุขและทางดา้น                  

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิทยฐานะ 

ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต

(สาธารณสุขชุมชน)  สามารถปรับเพิ่มวุฒิ หรือสอบเป็นนักวิชาการสาธารณสุขได้ตามกรอบ

อตัราก าลงัของหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข หรือเป็นนักสาธารณสุขในหน่วยงานทาง

สุขภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ผูท่ี้

ปฏิบติังานประจ า ณ สถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรมสามารถปฏิบติังานในต าแหน่ง

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพ  และสามารถสอบเขา้รับราชการเป็น นกัวิชาการ

ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน รวมทั้ ง

หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

สาขาวชิา 
 

หลกัสูตร 
 

ระยะเวลาในการศึกษา */วุฒิการศึกษา 

1-4 ปี 2-4 ปี 

วุฒิฯ ม.3 
หรือ ม. 6 

หรือเทียบเท่า 

วุฒิฯ ปวส. หรือ 
อนุปริญญาหรือ 

ปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึง 
หรือเทียบเท่า 

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ  

1) หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
    -   วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 

 
4 ปี 

 
2-4 ปี 

 2) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
    -   วิชาเอกอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 
- 

 
2½-3 ปี 

หมายเหตุ   * ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาจะเป็น 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
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สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  ใหก้ารศึกษาแก่บุคลากรดา้นแพทยแ์ผนไทย เพื่อเพิม่พนูความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการและวิทยฐานะ  

ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต สามารถ

ประกอบอาชีพไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา เช่น นักการแพทยแ์ผนไทย/ แพทยแ์ผนไทยของภาครัฐและ

เอกชน นักวิชาการสาธารณสุข อาจารยใ์นสถาบันการศึกษา ผูป้ระกอบการ/ผูด้  าเนินการคลินิก

การแพทยแ์ผนไทย ผูจ้ดัการสปา ผูป้ระกอบการหรือผูด้  าเนินการในสถานท่ีผลิต จ าหน่าย และน าเขา้

ยาแผนไทย  

❖  ระดบัปริญญาโท   

 การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอนหลกัสูตรสาธารณสุข      

ศาสตรมหาบณัฑิต กลุ่มวิชาการบริหารสาธารณสุข และกลุ่มวิชาการบริหารโรงพยาบาล  หลกัสูตร

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิชาเอกการจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาในหลกัสูตร

แผนการศึกษา แผน ข (การคน้ควา้อิสระ) 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   สามารถปฏิบติังานไดท้ั้งภาครัฐ ไดแ้ก่ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ และภาคเอกชน ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม  

❖  ระดบัปริญญาเอก 

 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต แขนงวชิาสาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2564  

1.  ปริญญาเอกแบบ 2.1 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทโดยเรียนแบบทางไกล

ผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 

แบบ 2.1 เรียนตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 54 หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาเฉพาะ  3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. ดุษฎีนิพนธ์      (36 หน่วยกิต) 

ค. สมัมนาเขม้เสริมประสบการณ์ดุษฎีบณัฑิต  (ไม่นบัหน่วยกิต)  
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2. หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านการจดัการ

สุขภาพ ดา้นอาชีวอนามยัและอนามยัส่ิงแวดลอ้มให้มีทกัษะในการวิเคาระห์ การประยุกต ์การสอน 

การวิจยั และสามารถใชอ้งคค์วามรู้ทางดา้นงานสาธารณสุข งานอาชีวอนามยั และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม

ในการพฒันาระดบัหน่วยงาน ระดบัประเทศชาติ และนานาชาติ 

3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

3.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางดา้นสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาท่ี

เก่ียวข้องและมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าสาขาวิชาและ

มหาวิทยาลยัก าหนด  

3.2  มีคะแนนเฉล่ียระดบัปริญญาโทไม่ต ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน 

3.3  มีความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  

3.4  มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์  

3.5  มีผลงานหรือประสบการดา้นสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีโอกาสน า

ความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยกุต ์หรือ  

3.6  เป็นผูท่ี้สภาวิชาการพิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อ

การรักษามาตรฐานบณัฑิตศึกษา  

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงาน เป็นนกับริหาร นกัวิชาการ และนกัวิจยัท่ีมีศกัยภาพ

ดา้นการสาธารณสุขระดบัสูงในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการจดัการสุขภาพอาชีวอนามยัและ 

อนามยัส่ิงแวดลอ้มอยา่งบูรณาการ มีความเช่ียวชาญ เป็นผูน้ า เป็นท่ีปรึกษาและช้ีน าในดา้นการจดัการ

สุขภาพ อาชีวอนามยัและอนามยัส่ิงแวดลอ้มในองคก์ารระดบัประเทศและนานาชาติ  

* หลกัสูตรไดรั้บการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาเรียบร้อยแลว้ 
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รายละเอยีดสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

❖  ระดบัปริญญาตรี  

 ระดบัปริญญาตรี เปิดรับสมคัรนกัศึกษา ภาคตน้ ปีการศึกษา 2564  

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส าหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

คุณสมบติัผูส้มคัร  

1. ต้องส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ 

(สาธารณสุขชุมชน)  และ  

2. มีประสบการณ์ในการให้บริการดา้นสุขภาพโดยตรงต่อผูรั้บบริการสุขภาพจากภาครัฐ

หรือเอกชนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และ  

3. เป็นผูท่ี้ประกอบวิชาชีพการบริการสาธารณสุขระหวา่งการศึกษาตลอดหลกัสูตร และ  

4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติท่ี

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสุตร  

ทั้งน้ี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรจะเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัผูส้มคัรในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร

บณัฑิต ส าหรับเจา้พนกังานสาธารณสุข หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  

❖  ระดบัปริญญาโท 

 หลกัสูตรปริญญาโท มี 2 แผนการเรียน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) แผน ข (คน้ควา้อิสระ)  

1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล  

2. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล  

มีดงันี ้

        1. ส าเร็จการศึกษาในสาขาวชิาการพยาบาลไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาท่ีสภาการพยาบาลรับรอง 

          2. มีคะแนนเฉล่ียในระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 2.50  
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          3. มีประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการในองคก์รดา้นสุขภาพทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

      4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช์ั้นหน่ึงท่ีเป็นปัจจุบนั 

  5. มีหลกัฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนีท่ีเป็นปัจจุบนั     

          6. มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษและคอมพิวเตอร์ในระดบัท่ีสามารถศึกษาในระดบั

บณัฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดได ้

            หมายเหตุ : กรณีผูส้มคัรมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามเกณฑ ์คณะกรรมการคดัเลือกอาจพิจารณา

เป็นรายกรณี  

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล                                     

เวชปฏิบัติชุมชน มีดงันี ้

  1.  ส าเร็จการศึกษาทางการพยาบาลไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยั

หรือสถาบนัอุดมศึกษาท่ีสภาการพยาบาลรับรอง 

  2.  มีคะแนนเฉล่ียระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 2.50  

  3.  มีประสบการณ์ในการท างานดา้นการพยาบาลในหน่วยงานดา้นสุขภาพหรือใน

โรงพยาบาลทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

  4.  มีวฒิุประกาศนียบตัรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบติัทัว่ไป (การรักษาโรคเบ้ืองตน้) จาก

หลกัสูตรท่ีสภาการพยาบาลรับรอง 

  5.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช์ั้นหน่ึงท่ีเป็นปัจจุบนั 

  6.  มีหลกัฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนีท่ีเป็นปัจจุบนั 

  7.  ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  8.  ตอ้งไม่เคยถูกใหอ้อกจากมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน เน่ืองจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย 
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 9.  มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษและคอมพิวเตอร์ในระดบัท่ีสามารถศึกษาในระดบั

บณัฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดได ้

หมายเหตุ :  กรณีผูส้มคัรมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามเกณฑ ์คณะกรรมการคดัเลือกอาจพิจารณา                

เป็นรายกรณี 
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รายละเอยีดสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

❖  ระดบัปริญญาตรี 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  เปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีให้กบับุคคลทัว่ไปให้เป็นผูมี้ความรู้

พื้นฐานดา้นทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งระดบัจุลภาคและมหภาค  ซ่ึงจะน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   สามารถประกอบอาชีพไดท้ั้งในหน่วยงาน

ของรัฐ  เช่น  กระทรวง ทบวง กรม  กองต่าง ๆ   โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กระทรวงพาณิชย ์ กระทรวงการคลงั  

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และส านกังบประมาณ ในหน่วยงาน

เอกชนท่ีมีความตอ้งการนักเศรษฐศาสตร์  เช่น  ธนาคารพาณิชย ์ บริษทัเอกชน  รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ 

รวมทั้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบธุรกิจ  และสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

สาขาวชิา 
 

หลกัสูตร 
 

ระยะเวลาในการศึกษา */วุฒิการศึกษา 

4 ปี 2-3 ปี 

วุฒิฯ ม.3 
หรือ ม. 6 

หรือเทียบเท่า 
 

วุฒิฯ ปวส. หรือ 
อนุปริญญาหรือ 

ปริญญา 
ช้ันใดช้ันหน่ึง 
หรือเทียบเท่า 

เศรษฐศาสตร์  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 
       - วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ 
       - วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 
3½  ปี 
3½  ปี 

 

2½ - 3 ปี 
2½ - 3 ปี 

หมายเหตุ   * ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาจะเป็น 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
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❖  ระดบัปริญญาโท          

  การศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบณัฑิต ใน 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  เปิดรับแผนการ

ศึกษา แผน ก และแผน ข  โดยแผน  ก เป็นหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาเลือกท าวิทยานิพนธ์ และแผน ข เป็น

หลกัสูตรท่ีนกัศึกษาท่ีเลือกการศึกษาคน้ควา้อิสระ   

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิตมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตมหาบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะดงัน้ี  

1. เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและทกัษะทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

2. เป็นผูท่ี้สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้และท างานเป็นทีม เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาเชิง

ลึกทั้งในระดบัเศรษฐกิจมหาภาคและระดบัจุลภาค  

3. เป็นผู ้แสวงหาความรู้ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์งานวิชาการทางด้าน

เศรษฐศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. เป็นผูท่ี้มีการบูรณาการเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

5. เป็นผูท่ี้ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการประกอบอาชีพ  
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รายละเอยีดสาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์ 

❖  ระดบัปริญญาตรี 

 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  มุ่งให้การศึกษาแก่ผู้สนใจและผู้ที่ประกอบอาชีพเพื่อนำความรู้

ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง และงานอาชีพ ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบ

อาชีพอิสระ องค์ความรู้ในหลักสูตรของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ทั้งในวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และ

ครอบครัว และวิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ สามารถนำไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิต

เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับสมาชิกครอบครัวทุกวัย อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนและสังคมโดยรวม   

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว มุ่งส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ให้

สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจและถนัดได้ ทั ้งในหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือสังคมในลักษณะของผู้จัดการกิจการดูแลเด็ก/วัยรุ่น/วัยผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ 

นักส่งเสริมคุณภาพชีวิตและครอบครัว  นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมน ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก 

เยาวชน ผู้สูงอายุและครอบครัว ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ให้ความรู้และที่ปรึกษาด้านพัฒนาการ

มนุษย์และครอบครัว  

 วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ด้านอาหารและ

โภชนาการ เพื่อประยุกต์ความรู้กับการทำงานและชีวิตประจำวัน สามารถสื่อสารความรู้ด้านอาหารและ

โภชนาการได้อย่างถูกต้อง ผู ้ที ่สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพเป็นนักโภชนาการ 

นักวิชาการ/นักวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ ผู้ประกอบการและบุคลากรในธุรกิจการผลิตและบริการ

อาหาร ครู วิทยากร และนักสื่อสารด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านอาหารและโภชนาการในชุมชน 

 

 



31 
 

 

สาขาวิชา 

 

หลักสูตร 

 

ระยะเวลาในการศึกษา*/วุฒิการศึกษา 

1-4 ปี 2-3 ปี 

วุฒิฯ ม.3 

หรือ ม. 6 

หรือเทียบเท่า 

วุฒิฯ ปวส. หรือ 
อนุปริญญาหรือ 

ปริญญา 

ชั้นใดชั้นหนึ่ง 

หรือเทียบเท่า 

มนุษยนิเวศศาสตร์  

 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต   

    วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการ

ประยุกต์ 

3½ ปี 2½ -3½ ปี 

 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

     วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และ

ครอบครัว 

3½ ปี 2 - 3 ป ี

หมายเหตุ   * ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาจะเป็น 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด 
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❖  ระดบัปริญญาโท   

 การศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร ์เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ  แผน ก สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำ

วิทยานิพนธ์ และแผน ข สำหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ มุ่งผลิต

บัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นผู้นำในการบูรณาการองค์ความรูด้้านอาหารและโภชนาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ  
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รายละเอยีดสาขาวชิารัฐศาสตร์ 

❖  ระดบัปริญญาตรี 

 สาขาวชิารัฐศาสตร์  มุ่งใหก้ารศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิตทางรัฐศาสตร์  โดยมุ่งเนน้การสร้างเสริม

และการพฒันาความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัดา้นการเมืองการปกครอง  การเมืองการปกครองไทย

และต่างประเทศ 

 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงการเมืองการปกครอง สามารถประกอบ

อาชีพไดท้ั้งภาครัฐในต าแหน่งปลดัอ าเภอ เจา้พนกังานฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค เจา้พนกังานปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีบุคคล ต ารวจ นักการเมืองท้องถ่ินและระดับชาติ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และองคก์รอิสระ 

 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาแขนงวิชาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ สามารถประกอบอาชีพใน

ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ เจา้หนา้ท่ีบุคคลในสถาบนัการศึกษา หน่วยงาน

ราชการและบริษทัเอกชน ตลอดจนองคก์รอิสระต่าง ๆ   

สาขาวชิา 
 

หลกัสูตร 
 

ระยะเวลาในการศึกษา */วุฒิการศึกษา 

4 ปี 3-4 ปี 

วุฒิฯ ม. 6 
หรือเทียบเท่า 

 

วุฒิฯ  ปวท. หรือ     
วุฒิฯ ปวส. หรือ 
อนุปริญญา หรือ 

ปริญญา 
ช้ันใดช้ันหน่ึง 
หรือเทียบเท่า 

รัฐศาสตร์  หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
  -   แขนงการเมืองการปกครอง 
  -   แขนงวิชาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  

 

4 ปี 
4 ปี 

 

3½ - 4 ปี 
3½ - 4 ปี 

หมายเหตุ   * ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาจะเป็น 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
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❖  ระดบัปริญญาโท   

              การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 

ประกอบดว้ย 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกการเมืองการปกครอง  และวิชาเอกการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน 

แผน ก ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกท าวิทยานิพนธ์ และแผน ข ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกท าการศึกษาคน้ควา้

อิสระ  

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพรัฐศาสตร์ มีความ

รอบรู้อยา่งลุ่มลึกและมีประสบการณ์ทางดา้นรัฐศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในการน าไปประยกุตใ์ช้

ประโยชน์ไดอ้ย่างสร้างสรรค ์รู้จกัคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล สามารถ

วิพากษ ์วิจารณ์บนพื้นฐานทางวิชาการให้เกิดความรู้ใหม่ และแกปั้ญหาไดอ้ย่างสร้างสรรค ์เป็นผูมี้

ความรับผิดชอบทั้ งต่อตนเอง องค์กร และสังคมโดยรวมมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อบุคคลอ่ืนมี

ความสามารถในการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสมในการศึกษาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 

และมีทกัษะในการศึกษาทางไกล สามารถศึกษาคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองดว้ยความมุ่งมัน่

และขยนัหมัน่เพียร 

❖  ระดบัปริญญาเอก   

             การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนหลกัสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต มุ่ง

พฒันาการเป็นนกัวิจยัและนกัวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสูงใหส้ามารถบุกเบิกแสวงหาและ

พฒันาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ และมุ่งพฒันานักวิชาชีพท่ีสามารถพฒันาองค์ความรู้และ

ความสามารถน าความรู้นั้นไปประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบติัได ้เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและทิศทางใน

การพฒันาประเทศโดยการเน้นคนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล มี

วตัถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตทางรัฐศาสตร์ให้มีคุณลกัษณะท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการดา้น

รัฐศาสตร์ และมีความเช่ียวชาญด้านงานวิจัยชั้ นสูง เป็นผู ้ท่ีสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ

ความสามารถน าความรู้นั้นไปประยกุตใ์ชไ้ด ้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นผูน้ าทางดา้นวิชาการ

ดา้นวิจยั และดา้นวิชาชีพ 
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รายละเอยีดสาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

❖  ระดบัปริญญาตรี 

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ให้การศึกษาแก่ผูป้ฏิบติังานในอาชีพการเกษตรและ

อาชีพเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนทัว่ไปท่ีตอ้งการแสวงหาความรู้ ความสามารถ 

ตลอดจนผูท่ี้ต้องการเพิ่มวิทยฐานะในการปฏิบัติงานทางด้านการส่งเสริมการเกษตร การจดัการ

ทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม การจดัการการผลิตพืช การจดัการการผลิตสัตว ์ ธุรกิจการเกษตร และ

สหกรณ์  โดยยดึหลกัการศึกษาตลอดชีวิต  

 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สามารถประกอบอาชีพอิสระ  อาทิ  

ท าการเกษตร  ประกอบธุรกิจการเกษตร รวมทั้งท างานในหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย  

กระทรวงกลาโหม กระทรวงพานิชย์ และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ รวมทั้ งท างานในหน่วยงาน

ภาคเอกชน  หรือรัฐวิสาหกิจ  เช่น  ท างานในบริษทัประกอบธุรกิจการเกษตร  หรือจดัการทรัพยากร

ป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์  ธนาคาร  มูลนิธิท่ีเก่ียวขอ้ง  และสามารถศึกษาต่อใน

ระดบัท่ีสูงข้ึนทั้งในและต่างประเทศ 

สาขาวชิา 
 

หลกัสูตร 
 

ระยะเวลาในการศึกษา */วุฒิ
การศึกษา 

4 ปี 2-3 ปี 

วุฒิฯ  ม. 6 
หรือเทียบเท่า 

 

วุฒิฯ ปวส. หรือ 
อนุปริญญาหรือ 

ปริญญา 
ช้ันใดช้ันหน่ึง 
หรือเทียบเท่า 

เกษตรศาสตร์ 
และสหกรณ์  

1) หลกัสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต  
วิชาเอกส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 

 
4 ปี 

 
2-3 ปี 

 2) หลกัสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาการจดัการการเกษตร 
     - วิชาเอกการจดัการการผลิตพืช 
     - วิชาเอกการจดัการการผลิตสัตว ์

 
 

4 ปี 
4 ปี 

 
 

2-3 ปี 
2-3 ปี 
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สาขาวชิา 
 

หลกัสูตร 
 

ระยะเวลาในการศึกษา */วุฒิ
การศึกษา 

4 ปี 2-3 ปี 

วุฒิฯ  ม. 6 
หรือเทียบเท่า 

 

วุฒิฯ ปวส. หรือ 
อนุปริญญาหรือ 

ปริญญา 
ช้ันใดช้ันหน่ึง 
หรือเทียบเท่า 

     - วิชาเอกการจดัการทรัพยากรป่าไม ้
        และส่ิงแวดลอ้ม 
     - วิชาเอกธุรกิจการเกษตร 

4 ปี 
 

4 ปี 

2-3 ปี 
 

2-3 ปี 
 3)  หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

        แขนงวิชาสหกรณ์ 
 

4 ปี 
 

2-2½  ปี 
 4)  หลกัสูตรประกาศนียบัตร 

    1) ประกาศนียบตัรส่งเสริมและพฒันาการ
เกษตร   
   2) ประกาศนียบตัรการจดัการผลิตธญัพืช
และพืชอาหารสัตว ์   
   3) ประกาศนียบตัรการจดัการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรม  
   4) ประกาศนียบตัรการจดัการผลิตไม้
ดอกไมป้ระดบัเชิงธุรกิจ   
   5) ประกาศนียบตัรการจดัการผลิตไมผ้ล
เชิงธุรกิจ  
   6) ประกาศนียบตัรการจดัการผลิตผกัเชิง
ธุรกิจ   

 
 
 
 
 
 
 

1  ปี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  1 ปี  
 
 

หมายเหตุ   * ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาจะเป็น 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
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❖  ระดบัปริญญาโท   

    การศึกษาในระดบัปริญญาโทสาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เปิดสอน 3 หลกัสูตร  คือ 

 1. หลกัสูตรเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและ

พฒันาการเกษตร  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 –TQF) 

 2. หลกัสูตรเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการจดัการการเกษตร วิชาเอกการจดัการ

ทรัพยากรเกษตร (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 –TQF) 

 3. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 –TQF) 

 

❖  ระดบัปริญญาเอก   

 การศึกษาในระดบัปริญญาเอกสาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เปิดสอน 2 หลกัสูตร คือ 

 1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพฒันาการ

เกษตร (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 –TQF) 

 2. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต วิชาเอกการจดัการการผลิตพืชและการพฒันา (หลกัสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2562) 

ระยะเวลาการศึกษา  

- ระดบัปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาแรกท่ี

เขา้ศึกษา  

- ระดบัปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา  นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา

แรกท่ีเขา้ศึกษา  

ระบบการสอนด้วย e-Learning  

หมายเหตุ ก าหนดเวลาการเปิดสอนหลกัสูตรในแต่ละระดบัสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์ 

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm 

 

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm
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รายละเอยีดสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

❖  ระดบัปริญญตรี 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มุ่งให้การศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพื่อยกระดบัความรู้ความสามารถของบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคคลท่ีสนใจ

ทัว่ไปใหมี้การศึกษาและความรู้ความสามารถท่ีสูงข้ึนถึงระดบัปริญญาตรี อีกทั้งน าสามารถยงัความรู้

และทกัษะท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปพฒันาตนเองตลอดจนงานท่ีปฏิบติัอยู่ เพื่อให้สามารถประกอบ

วิชาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สามารถน าความรู้และทกัษะท่ี

ไดรั้บไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ียงัสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ

ส่วนตวั และสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

สาขาวชิา 
 

หลกัสูตร 
 

ระยะเวลาในการศึกษา */วุฒิ
การศึกษา 

4 ปี 2-3 ½ ปี 

วุฒิฯ ม.3 
หรือ ม. 6 

หรือเทียบเท่า 
 

วุฒิฯ ปวส. หรือ 
อนุปริญญาหรือ 

ปริญญา 
ช้ันใดช้ันหน่ึง 
หรือเทียบเท่า 

วทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี 
 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 
1) แขนงวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
     - วิชาเอกเทคโนโลยกีารผลิตอุตสาหกรรม 
     - วิชาเอกเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์

 
 

4 ปี 
4 ปี 

 
 

2½-3½ ปี 
2½-3½ ปี 
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สาขาวชิา 
 

หลกัสูตร 
 

ระยะเวลาในการศึกษา */วุฒิ
การศึกษา 

4 ปี 2-3 ½ ปี 

วุฒิฯ ม.3 
หรือ ม. 6 

หรือเทียบเท่า 
 

วุฒิฯ ปวส. หรือ 
อนุปริญญาหรือ 

ปริญญา 
ช้ันใดช้ันหน่ึง 
หรือเทียบเท่า 

 2) แขนงวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ  
ส่ือสาร 

     - วิชาเอกการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 

        กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ 
        กลุ่มวิชาเทคโนโลยกีารส่ือสาร 
     - วิชาเอกวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
        กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์
        กลุ่มวิชาเวบ็และโมบายเทคโนโลย ี

4 ปี 
 

 
 

4 ปี 

2½-3½ ปี 
 
     

    
    2½-3½ ปี 

 3) หลกัสูตรประกาศนียบัตร 
     - ประกาศนียบตัรเทคโนโลยผีลิตภณัฑแ์ล

บรรจุภณัฑ ์
     - ประกาศนียบตัรการโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

(เปิดเฉพาะภาคตน้)  
        กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทัว่ไป 
        กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์บน

อุปกรณ์เคล่ือนท่ี  

1 ปี 
 
 

1 ปี 
 

1 ปี 
 

1 ปี 

หมายเหตุ   * ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาจะเป็น 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
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❖  ระดบัปริญญาโท   

 การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดสอน 2 หลักสูตร 

ดงัต่อไปน้ี 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แผน ก 

ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกท าวิทยานิพนธ์ และแผน ข ส าหรับนกัศคกษาท่ีเลือกการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

โดยใชร้ะยะเวลาในการศึกษา 2 ปี  

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะมีความรู้ ความสามารถในแขนงวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัพร้อมท่ีจะมีความรู้และทกัษะช่วย

เสริมการท างานให้ดีข้ึน มีความรู้ความสามารถในการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                      

มีความรู้ความสามารถในการวิจยั ในแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนและการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มในประเทศ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม  แผน ก 

ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกท าวิทยานิพนธ์ และแผน ข ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

โดยใชร้ะยะเวลาในการศึกษา 2 ปี  

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม มีความรู้

ความสามารถทั้งทางทฤษฏีและการวิจยัพร้อมท่ีจะน าความรู้ดา้นเทคโนโลยกีารจดัการทางวิศวกรรม

ไปใช้ในการวิเคราะห์ แกปั้ญหาและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีความเป็นผูน้ า มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความรับผิดชอบท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ และมีความสามารถในการสร้าง 

เผยแพร่ ประยกุตใ์ชผ้ลงานวิจยัและนวตักรรม ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
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การศึกษาของนักศึกษา มสธ. 
เพื่อช่วยให้นกัศึกษา มสธ. สามารถศึกษาดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยัจึงจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนตามระบบการศึกษาทางไกล ดงัน้ี 

1.  การเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

 มหาวิทยาลยัจดักิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก เพื่อใหน้กัศึกษา

ไดท้ราบและเขา้ใจวิธีการศึกษาดว้ยตนเอง ณ ศูนยบ์ริการการศึกษาจงัหวดั และศูนยว์ิทยบริการและ

ชุมชนสัมพนัธ์ มสธ. ส าหรับนกัศึกษาใหม่ในกรุงเทพมหานครจะเขา้รับการปฐมนิเทศตามสถานท่ีท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด 

2.  การศึกษาด้วยตนเอง 

 2.1  วางแผนการศึกษา 

          ส ารวจเวลาวา่งจากภารกิจประจ าวนั เพื่อใชเ้ป็นเวลาในการศึกษา วนัละ 1-2 ชัว่โมง

ต่อ 1 ชุดวิชา 

          จัดตารางเวลาเรียน โดยน าเวลาท่ีส ารวจได้มาจัด โดยแบ่งเวลาศึกษาชุดวิชาละ

ประมาณ 12 ชัว่โมง ต่อสปัดาห์ ตลอดภาคการศึกษา 

 2.2  ศึกษาด้วยตนเองจากส่ือหลกั 

          อ่านเอกสารการสอน และท าความเขา้ใจเน้ือหาชุดวิชา 

          ท าแบบฝึกปฏิบติัควบคู่กบัการอ่านเอกสารการสอนชุดวิชา 

                       ศึกษาจากซีดีเสียง ประจ าชุดวิชา (บางชุดวิชา) วีซีดี ดีวีดี หรือซีดีมลัติมิเดียประจ า

ชุดวิชา (บางชุดวิชา) และวสัดุการศึกษาอ่ืนๆ 
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2.3  ศึกษาค้นคว้าเพิม่เติมจากส่ือเสริม 

         เขา้รับการสอนเสริม เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีส าคญัและยากต่อการ

เขา้ใจดว้ยตนเอง ในวนัเสาร์-อาทิตย ์ ณ ศูนยบ์ริการการศึกษาจงัหวดัหรือศูนยว์ิทยบริการและชุมชน

สัมพนัธ์ มสธ.  

         รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ประกอบชุดวิชา กรมประชาสัมพนัธ์ 

สถานีโทรทศัน์การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม (DLTV 8) นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถรับฟัง รับชม

รายการไดท้างอินเทอร์เน็ตท่ี www.stou.ac.th  คลิกท่ี ส่ือการเรียน มสธ. 

         ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเองจากวสัดุการศึกษาอ่ืนๆ ณ มุม มสธ. ในห้องสมุด

ประชาชนประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั 

 2.4  ฝึกปฏิบัติกจิกรรมภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์ 

       เขา้ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในบางชุดวิชานักศึกษาจะตอ้งเขา้ท าการทดลอง     

ในห้องปฏิบัติการ ศึกษาค้นควา้และท างานตามท่ีได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาและสถานท่ี             

ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างทกัษะและความช านาญในวิชาชีพของตน 

3.  การอบรมเข้มชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพ 

 ❖  ก่อนส าเร็จการศึกษานักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเข้มชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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4.  การสอบไล่ 

 ❖  เขา้สอบไล่ ณ ศูนยบ์ริการการศึกษา มสธ. ในจงัหวดัของตน ในวนัเสาร์-อาทิตย ์   

          ❖  การสอบออนไลน์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดพ้ฒันาระบบการจดัการเรียนการ

สอนเป็นระบบเรียนออนไลน์ในหลายชุดวิชามาแลว้เป็นระยะเวลานาน ขณะน้ีมหาวิทยาลยัมีความ

พร้อมท่ีจะจดัสอบออนไลน์ โดยจดัใหมี้การสอบตั้งแต่การสอบซ่อมภาคการศึกษา 1/2562  เป็นตน้ไป 

การสอบออนไลน์น้ีจะจดัสอบใหแ้ก่นกัศึกษาปกติเท่านั้น ส่วนนกัศึกษาท่ีมีขอ้จ ากดัในการสอบไดแ้ก่ 

นกัศึกษาลกัษณะพิเศษ นกัศึกษาท่ีเป็นผูต้อ้งขงั มหาวิทยาลยัจดัสอบรูปแบบเดิม ในการสอบออนไลน์

นั้น มหาวิทยาลยัจะก าหนดช่วงเวลาในการเลือกรูปแบบในการสอบออนไลน์แต่ละภาคการศึกษา 

หากไม่เลือกรูปแบบสอบออนไลน์ตามก าหนด มหาวิทยาลยัจะจดัสอบให ้ณ สนามสอบต่อไป   

ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกการสอบด้วยระบบสอบออนไลน์นั้ น ให้นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ 

www.stou.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยจะให้ความรู้วิธีการ 

ขั้นตอนการเขา้สอบ การท าขอ้สอบ  รวมทั้งการจดัให้มีการทดสอบระบบร่วมกบัเคร่ืองมืออุปกรณ์

ของนกัศึกษาก่อนวนัสอบจริง เพื่อเพิ่มความมัน่ใจในการสอบ รวมทั้งป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  

   

 

 

❖  รอรับผลสอบทางไปรษณีย ์หลงัการสอบ 35-45 วนั หรือ ตรวจสอบผลสอบได้จาก

เวบ็ไซต ์www.stou.ac.th 

 

5.  การส าเร็จการศึกษา 

 ❖  นกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษาเม่ือสอบไดจ้ านวนชุดวิชาครบตามหลกัสูตรภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

 

 

 

 

การสอบออนไลน์อาจมีการเปล่ียนแปลง ขอใหน้กัศึกษาติดตามขอ้มูลข่าวสารการสอบออนไลน์

เพิ่มเติมจากเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั www.stou.ac.th และตามช่องทางต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลยั

ประชาสัมพนัธ ์
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การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพวิเตอร์ Walk-in Exam 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วย

คอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) เป็นระบบท่ีเอ้ือประโยชน์ใหก้บันกัศึกษา หรือผูเ้รียนโครงการสัมฤทธิ

บตัร ท่ีมีความรู้ความสามารถในชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไดเ้ขา้สอบเม่ือพร้อม โดยไม่ตอ้งรอสอบไล่

เม่ือส้ินภาคการศึกษา นบัวา่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับนกัศึกษา ในระบบทางไกล 
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การสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษด้วยระบบคอมพวิเตอร์ STOU-EPT (E-Testing) 

  นกัศึกษาท่ีสมคัรเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  เป็นตน้ไปตอ้งยืน่ผลการทดสอบความรู้

ภาษาองักฤษ STOU-EPT หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาองักฤษตามมาตรฐานระดบัอุดมศึกษาจาก

สถาบนัอ่ืน เช่น TU-GET, CU-TEP, TOEFL, IELTS ท่ีสอบผา่นมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัท่ียืน่ผล

การทดสอบมาแสดงก่อนส าเร็จการศึกษา 

 

วิธีการสมคัรสอบและขั้นตอนการสมคัรสอบ STOU-EPT (E-Testing) ศึกษารายละเอียด

เพิ่มเติมในเวบ็ไซต ์www.stou.ac.th หวัขอ้ รับสมคัรทดสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing) 

http://www.stou.ac.th/
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กจิกรรมนักศึกษา 

 มห า วิ ท ย า ลัย สุ โ ขทัย ธ ร รม ธิ ร า ช  ไ ด้ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี ก า ร จัด ตั้ ง ชม รมนั ก ศึ กษ า

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชข้ึน โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ชมรมนกัศึกษาเป็นศูนยร์วมของนกัศึกษา

ในการจดักิจกรรมทางดา้นวิชาการเป็นแหล่งพบปะแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ระหว่าง

เพื่อนนักศึกษาด้วยกัน และเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความ

เคล่ือนไหวของมหาวิทยาลยัแก่นักศึกษา ทั้งน้ีเพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง

มหาวิทยาลยักบันกัศึกษา และระหวา่งนกัศึกษาดว้ยกนัเอง 

 สามารถสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับชมรมนักศึกษา มสธ. ในส่วนกลางท่ีฝ่ายกิจกรรม

นกัศึกษา ส านกับริการการศึกษา และส่วนภูมิภาคท่ีศูนยว์ิทยบริการและชุมชนสมัพนัธ์ มสธ. 11 แห่ง  
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การบริการการศึกษา 

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจดับริการการศึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อเอ้ืออ านวยความ

สะดวกต่อการศึกษาดว้ยตนเอง ดงัน้ี 

 บริการรับลงทะเบียนเรียน 
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ศูนย์บริการการศึกษาในท้องถ่ิน 

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดจ้ดัตั้ง “ศูนยบ์ริการการศึกษา” ข้ึนในทอ้งถ่ิน เพื่อให้

นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัไดมี้โอกาสรับบริการการศึกษาอยา่งสะดวกใกลต้วัและทัว่ถึงมากท่ีสุดโดย

ไดรั้บความร่วมมือจากมหาวิทยาลยั ในส่วนภูมิภาคหน่วยงานในสังกดักรมสามญัศึกษาและกรมการ

ศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 

 ศูนยบ์ริการการศึกษามี 4 ลกัษณะ ได้แก่ ศูนยบ์ริการการศึกษาภาคศูนยบ์ริการการศึกษา

จงัหวดั  ศูนยบ์ริการการศึกษาเฉพาะกิจ “มุม มสธ.” ศูนยบ์ริการการศึกษาเฉพาะกิจสาขาวิชา โดย

ศูนย์บริการการศึกษามีหน้าท่ีให้บริการแก่นักศึกษารวม 2 ด้าน คือ 1) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร

การศึกษาท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั ให้บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จ าหน่ายระเบียบการสมคัร

เป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน เป็นตน้ 2)  การจดักิจกรรมบริการการศึกษา เช่น การปฐมนิเทศ

นกัศึกษาใหม่ การจดัสอนเสริม การจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ การจดัสอบ และการจดักิจกรรมชมรม

นกัศึกษา เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัยงัได้จัดตั้ งศูนยบ์ริการการศึกษา ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นเครือข่ายของ

มหาวิทยาลยัในแต่ละภูมิภาค เรียกวา่ ศูนยว์ิทยบริการและชุมชนสัมพนัธ์ มสธ. โดยเป็นแหล่งกลางใน

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การประสานงาน การประชาสัมพนัธ์ การฝึกอบรม การให้บริการ

วิชาการเคล่ือนท่ีแก่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ 

 ศูนยว์ิทยบริการและชุมชนสัมพนัธ์ มสธ. ได้เปิดให้บริการแลว้ 11 แห่ง ได้แก่ ศูนยว์ิทย

บริการและชุมชนสัมพนัธ์ มสธ. จงัหวดันนทบุรี ล าปาง สุโขทยั นครสวรรค ์อุดรธานี อุบลราชธานี 

นครนายก จนัทบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และ ยะลา  
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ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษา 

ประมาณค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียนเรียภาคการศึกษาแรก 
 

                                               จ านวนชุดวชิาท่ี 
                                                      ลงทะเบียนเรียน 

รายการค่าใช้จ่าย 
1 ชุดวชิา 2 ชุดวชิา 3 ชุดวชิา 

1.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (เฉพาะภาคการศึกษาแรก) 800 800 800 
2.  ค่าบ ารุงการศึกษา 500 500 500 
3.  ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าวสัดุการศึกษา 1,100 2,200 3,300 
4.  ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนแปลงทะเบียน 
     ประวติันกัศึกษา (เฉพาะภาคการศึกษาแรก) 

100 100 100 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 2,500 3,600 4,700 
 

หมายเหตุ :  ในแต่ละภาคการศึกษาลงทะเบียนเรียนอยา่งนอ้ย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา 

ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าวสัดุการศึกษาแต่ละชุดวิชาราคาแตกต่างกนันกัศึกษาตรวจสอบ          

ไดจ้ากเล่มระเบียบการสมคัร  หรือตรวจสอบไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.stou.ac.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/
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คุณสมบัติผู้สมัคร 

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเปิดรับสมคัรผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาในระดบัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  (เง่ือนไขเป็นไปตามระเบียบท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด  

 2.  ส าเร็จการศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ปวช. และปวท.  

 3.  ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. 

 4.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกวา่  

 ทั้งน้ี ในบางสาขาวิชาผูส้มคัรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ ขอให้ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมจากระเบียบการสมคัรเป็นนกัศึกษาและลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษาท่ีเปิดรับสมคัร 

 ผูพ้ิการท่ีประสงค์จะเขา้ศึกษาโปรดติดต่อขอรับขอ้สนเทศสาขาวิชา และค าปรึกษาก่อน

ตดัสินใจสมคัรท่ีศูนยบ์ริการการศึกษาพิการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โทรศพัท์  0-2504-

7821-3, โทรสาร  0-2503-3868 และ  E-mail   :  ds.esoffice@stou.ac.th 
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ก าหนดการรับสมัครเป็นนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดย

มหาวิทยาลยัก าหนดช่วงเวลาในการจ าหน่ายระเบียบการสมคัร และสมคัรเรียน ดงัน้ี 

ภาคการศึกษา กำหนดการรับสมัคร วันเปิดภาคการศึกษา 
ภาคต้น ช่วงที ่1  วันที ่ 1 เมษายน - 20 มิถุนายน 

ช่วงที ่2  วันที ่ 1 กรกฎาคม - 1 กันยายน 
15 กันยายน 

ภาคปลาย 1 พฤศจิกายน - 16 กุมภาพันธ ์ 15 มีนาคม 

สถานที่จ าหน่ายระเบียบการสมัคร 

1. ร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven (Book Smile) บางสาขา 

2. สัง่ซ้ือออนไลน์ App 7-ElevenTH, www.ShopAt24.com 

3. ศูนยห์นงัสือ มสธ. Facebook : STOU BOOK,  Line ID : @Stoubook   

4. ศูนยว์ิทยบริการและชุมชนสัมพนัธ์ มสธ. 

5. ศูนยบ์ริการร่วมแบบครบวงจร มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 

* ระเบียบการสมคัรชุดละ 150 บาท * 

 
 

 

 

ช่องทางการสมัครและการช าระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา  

1. ท่ีท าการไปรษณียไ์ทยทัว่ประเทศ (ยกเวน้ไปรษณียเ์อกชน) 

2.  ร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven หรือจุดบริการ counter service  

3.  ศูนยว์ิทยบริการและชุมชนสัมพนัธ์ มสธ. 

4.  ศูนยบ์ริการร่วมแบบครบวงจรมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 

5.  สมคัรออนไลน์ www.stou.ac.th  
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การเลือกแผนการศึกษารายชุดวชิามหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีการปรับปรุง และพฒันาระบบการศึกษาทางไกลให้มี

ประสิทธิภาพ ทนัสมยั สะดวก เรียนอยา่งมีความสุข มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน โดยจดัการเรียนการ

สอนในระดบัการศึกษาขั้นปริญญาตรีในรูปแบบใหม่ เสนอให้จดัการศึกษาทางไกลเป็นแผนการ

ศึกษา 1 แผน เป็น 3แผน ดงัน้ี  

แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในแต่ละภาคการศึกษานกัศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาเหมือน
หรือต่างกนัในแต่ละชุดวิชาได ้  

**  การเลือกแผนการศึกษา ค่าเล่าเรียนเท่าเดมิ ไม่คดิค่าใช้จ่ายเพิม่  ** 
 

 
 

➢ สอบซ่อม กรณีสอบไม่ผา่น หน่วยท่ี 1-15   
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ 
 ศูนย์สารสนเทศ 0-2504-7788 
 ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล 0-2504-7217-8, 0-2504-7213 
 ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา 0-2504-7631-7 
 www.stou.ac.th 
 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 11 แห่ง 

- ศูนย์วิทยบรกิารและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นนทบุรี   โทร. 0-2504 7697,                    
0-2504 7638-9                         

- ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง    โทร. 0-5482-9811-4 
- ศูนย์วิทยบรกิารและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. สุโขทัย  โทร. 0-5565-1103,                                    

0-5565-1097 
- ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี   โทร. 0-4229-2500 
- ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธาน ี โทร. 0-4528-1891-5 
- ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครสวรรค์ โทร. 0-5622-2450 
- ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก โทร. 0-3730-6247-49 
- ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จันทบุร ี  โทร. 0-3938-9430-3 
- ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุร ี  โทร. 0-3240-3801-5 
- ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ ์มสธ. นครศรีธรรมราช โทร. 0-7537-8680-8 
- ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ยะลา  โทร. 0-7326-4023  
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ค าถามที่ถามบ่อย   

ค าถาม ค าตอบ 

  
ยืน่ใบสมคัรและหลกัฐานการ
สมคัรเรียนเรียบร้อยแลว้จะ
ทราบไดอ้ยา่งไรวา่
มหาวิทยาลยัไดต้อบรับเป็น
นกัศึกษาเรียบร้อยแลว้ 
 

มหาวิทยาลยัจะตอบรับการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหน้กัศึกษา
ทราบภายใน 30 วนั  หลงัจากท่ีตรวจสอบเอกสารการสมคัรและ
คุณสมบติัของผูส้มคัรแลว้วา่ถูกตอ้ง หลงัจากนั้นจะจดัส่งแบบ
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา เพื่อให้
นกัศึกษาตรวจสอบขอ้มูลส่วนตวั  และขอ้มูลการศึกษา  หากขอ้มูล
ท่ีบนัทึกไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ีนกัศึกษาแจง้ไวใ้นใบสมคัรใหน้กัศึกษา
แจง้ขอแกไ้ขขอ้มูลไปยงัส านกัทะเบียนและวดัผลทนัที 

2.  การโอนชุดวชิา    
การโอนชุดวิชคืออะไร การโอนชุดวิชาคือ การน าชุดวิชาท่ีไดศึ้กษาและสอบผา่นใน

หลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึง ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมา
ใชใ้นหลกัสูตรท่ีสมคัรเขา้ศึกษาใหม่ใหแ้ก่ผูท่ี้มีสถานภาพเป็น
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

การโอนชุดวิชา มีขั้นตอน
อยา่งไร  
 
 
 

กรอกรายละเอียดในค าร้อง มสธ .19 ดาวน์โหลดค าร้องโอน จาก
เวบ็ไซต ์มสธ.  www.stou.ac.th หรือถ่ายส าเนาแบบฟอร์มจากคู่มือ
นกัศึกษา  โดยผูท่ี้สมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่จะตอ้งไดรั้บการตอบรับ
ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาและมีเลขประจ าตวันกัศึกษาใหม่แลว้กรอก
รายละเอียดลงในใบค าร้องขอโอนชุดวิชา มสธ 19 แลว้จดัส่งไปยงั
ส านกัทะเบียนและวดัผล พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา 
ชุดวิชาละ 200 บาท และแนบส าเนาใบรายงานผลการศึกษาหรือใบ
แจง้ผลการสอบไปดว้ย 

3.  การเทียบงานรายวชิา    
การเทียบงานรายวิชาคืออะไร การเทียบงานรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาของผูศึ้กษาจากการศึกษาใน

ระบบ หรือการเทียบผลการเรียนรู้ของผูศึ้กษาจากการศึกษานอก
ระบบ เขา้สู่ชุดวิชาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หรือหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั  ทั้งน้ีการจะเทียบผลการศึกษา
ไดก้บัชุดวิชาใดนั้นใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสาขาวิชาท่ีจะพจิารณา
เทียบให ้

1.  การสมัครและการตอบรับเป็นนักศึกษา 
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ค าถาม ค าตอบ 
การเทียบงานรายวิชา
ด าเนินการอยา่ง  

กรอกรายละเอียดลงในค าร้องการขอเทียบผลการศึกษา ( มสธ. 18 )  
หรือถ่ายส าเนาแบบฟอร์มค าร้องจากคู่มือนกัศึกษาหรือดาวน์โหลด
ไดท่ี้เวบ็ไซต ์มสธ. www.stou.ac.th ส่งไปส านกัทะเบียนและวดัผล
พร้อมกบัรับรองส าเนาถูกตอ้งลงในใบรายงานผลการศึกษาของ
สถาบนัเดิม 3 ฉบบั และส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ถา้มี ช าระค่า  ธรรม
เนียมการยืน่ค าร้องการเทียบผลการศึกษา จ านวนเงิน 300บาท  

4.  การลงทะเบียนเรียน  
นกัศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียน
เรียนไดภ้าคการศึกษาละก่ี 
ชุดวิชา 

ภาคการศึกษาปกตินกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ชุด
วิชา และไม่เกิน 3 ชุดวิชา ภาคการศึกษาพิเศษนกัศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรียนไดเ้พียง  1  ชุดวิชา 

ลงทะเบียนเพิม่ชุดวิชาจะตอ้ง
ช าระค่าบ ารุงการศึกษา
หรือไม่ 

การลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาไม่ตอ้งช าระค่าบ ารุงการศึกษา เพราะวา่
นกัศึกษาไดช้ าระพร้อมกบัการลงทะเบียนเรียนแลว้ 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
เลือกเสรีมีหลกัเกณฑอ์ยา่งไร 

นกัศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี เป็นชุด
วิชาเลือกเสรีไดทุ้กชุดวิชา ยกเวน้ชุดวิชาท่ีไม่อนุญาตให้
ลงทะเบียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามประกาศฯ  เร่ืองเกณฑก์าร
ลงทะเบียนชุดวิชาเลือกเสรี  ซ่ึงนกัศึกษาสามารถตรวจสอบไดจ้าก
คู่มือการลงทะเบียนเรียน หรือหลกัสูตรการศึกษาแต่ละสาขาวิชา 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพมี
หลกัเกณฑอ์ยา่งไร 

นกัศึกษาจะลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ไดใ้นภาค
การศึกษาสุดทา้ยท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาโดยตอ้งเหลือชุดวิชาท่ี
จะลงทะเบียนเรียนเพยีง 1-3 ชุดวิชา หากนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ในขณะท่ียงัไม่มีสิทธิลงทะเบียน
เรียน ส านกัทะเบียนและวดัผลจะมีหนงัสือแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
เพื่อลงทะเบียนเรียนชุดวิชาอ่ืนแทน 

5. การเลือกแผนการศึกษา  
การเลือกแผนการศึกษา
จ าเป็นตอ้งเลือกเหมือนกนั
หรือไม่ 
 
 

ในแต่ละภาคการศึกษานกัศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษา
เหมือนหรือต่างกนัในแต่ละชุดวิชาได ้
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เลือกแผนการศึกษาแล้วจะ
ขอเปล่ียนแปลงไดห้รือไม่ 

ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงแผนการศึกษา ก1 ก2 ก3 ไดจ้นกว่าจะ
ลงทะเบียนเรียนใหม่ภาคการศึกษาถดัไป  ยกเวน้กรณีของนกัศึกษา
ท่ีเลือกแผนการศึกษา ก3 มีจ านวนนอ้ยกวา่ 15 คนของชุดวิชาท่ีเปิด
ให้เลือกแผน นักศึกษากลุ่มน้ีจะถูกเปล่ียนแผนการศึกษาของชุด
วิชา ก3 ไปตามแผนส ารองท่ีนกัศึกษาเลือกไว ้

6.  การลงทะเบียนสอบซ่อม  
การลงทะเบียนสอบซ่อมจะ 
ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
หรือไม่ 

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนสอบซ่อมตอ้งช าระค่าธรรมเนียมสอบซ่อม 
ชุดวิชาละ 200 บาท 
 ส าหรับชุดวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะและสอบไม่ผา่น
ภาคทฤษฎีเพยีงกิจกรรมเดียว ช าระชุดวิชาละ 200 บาท กรณีท่ีสอบ
ไม่ผา่นปฏิบติัเพียงกิจกรรมเดียวหรือสอบไม่ผา่นทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติัช าระค่าธรรมเนียมสอบซ่อมชุดวิชาละ 200 บาท 
และค่าวสัดุกิจกรรมเสริมทกัษะ (นกัศึกษาสามารถตรวจสอบค่า
วสัดุกิจกรรมเสริมทกัษะของแต่ละชุดวิชาไดจ้ากค าช้ีแจง
ลงทะเบียนสอบซ่อม) 

7.  การลาพกัการศึกษา  
ไม่ไดล้งทะเบียนตามระยะ 
เวลาท่ีก าหนดจะตอ้ง
ด าเนินการอยา่งไร 

ภาคการศึกษาใดหากนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียนไว ้ตอ้งยืน่ค า
ร้องขอลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษานั้น เพื่อคงสถานภาพการ
เป็นนกัศึกษาไว ้โดยช าระค่าบ ารุงการศึกษา 500  บาท ตาม
ช่องทางการลงทะเบียนต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

ไม่ไดล้งทะเบียนภาค
การศึกษาพิเศษ จะตอ้งลาพกั
การศึกษาหรือไม่ 

ภาคการศึกษาพิเศษนกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนหรือไม่กไ็ด ้และ
หากไม่ลงทะเบียนเรียนกไ็ม่ตอ้งขอลาพกัการศึกษา 

8.  การสอบ  
นกัศึกษาจะทราบสนามสอบ
ไดอ้ยา่งไร 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัจะจดัสอบใหน้กัศึกษาตามจงัหวดัท่ีนกัศึกษาแจง้ท่ีอยู่
ไวก้บัมหาวิทยาลยัและจะจดัส่งใบแจง้ก าหนดการสอบให้
นกัศึกษาทุกคนก่อนก าหนดการสอบประมาณ  10 - 25 วนัหาก
ไม่ไดรั้บใบแจง้ก าหนดการสอบ นกัศึกษาสามารถตรวจสอบขอ้มูล
การสอบไดท่ี้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั  www.stou.ac.th 
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9.  ผลการสอบ  
มหาวิทยาลยัจะแจง้ผลการ
สอบใหท้ราบเม่ือใด  และ
ตรวจสอบผลการสอบไดท่ี้ใด 

มหาวิทยาลยัจะแจง้ผลการสอบ ใหน้กัศึกษาทราบภายหลงัจาก
เสร็จส้ินการสอบแต่ละคร้ังประมาณ  35 - 45  วนั  โดยจะประกาศ
วนัประกาศผลการสอบในแต่ละภาคการศึกษาใหท้ราบในคู่มือการ
ลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา  และสามารถตรวจสอบผลการ
สอบไดจ้ากเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั  www.stou.ac.th 

10. การส าเร็จการศึกษา  
นกัศึกษาจะไดรั้บเอกสารขอ
ส าเร็จการศึกษา (มสธ. 10) 
เม่ือใด 

ส านกัทะเบียนและวดัผลจะจดัส่งเอกสารขอส าเร็จการศึกษา     
(มสธ 10)  พร้อมค าช้ีแจงใหน้กัศึกษาทุกคนท่ีคาดวา่จะส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา เม่ือนกัศึกษาไดรั้บ มสธ 10  แลว้
ใหก้รอกรายละเอียดแลว้จดัส่งไปยงัมหาวทิยาลยัพร้อมกบัรูปถ่าย
สวมชุดครุย ขนาด 1 น้ิวจ านวน 7 รูปหลงัจากท่ีทราบผลการสอบ
ภาคการศึกษาสุดทา้ยแลว้ ดงัน้ี 
      1. ภาคตน้  จะจดัส่ง มสธ 10 ประมาณเดือนมกราคม 
 2. ภาคปลาย  จะจดัส่ง มสธ 10 ประมาณตน้เดือนกรกฎาคม 
 3. ภาคการศึกษาพิเศษ จะจดั ส่งมสธ 10 ประมาณเดือนตุลาคม 

เม่ือเรียนจบครบตาม
หลกัสูตรแลว้ตอ้งด าเนินการ
อยา่งไร 

หลงัจากประกาศผลการสอบแต่ละภาคการศึกษาแลว้ มหาวิทยาลยั
จะตรวจสอบรายช่ือผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ เพื่อ
ส่งรายช่ือเขา้สภามหาวิทยาลยัอนุมติัปริญญาและหลงัจากสภา
มหาวิทยาลยัอนุมติัปริญญาแลว้ส านกัทะเบียนและวดัผลจะจดัส่ง
หนงัสือรับรองส าเร็จ (มสธ14) การศึกษาพร้อมใบค าร้องขอข้ึน
ทะเบียนบณัฑิต (มสธ. 16) ใหน้กัศึกษา 

ระหวา่งท่ีรออนุมติัปริญญา
จากสภามหาวทิยาลยั แต่มี
ความจ าเป็นตอ้งใชว้ฒิุ
การศึกษา จะขอหนงัสือ
รับรองเป็นการชัว่คราวได้
หรือไม่ 

ระหวา่งรอสภามหาวิทยาลยั หากนกัศึกษาตอ้งการหนงัสือรับรอง
ในขั้นตน้ สามารถยืน่ค าร้องขอรับหนงัสือรับรองสอบผา่นครบ
ตามโครงสร้างหลกัสูตร (มสธ 13) ได ้โดยยืน่ค าร้องตามแบบ 
มสธ. 30/1  ไปยงัส านกัทะเบียนและวดัผลพร้อมรูปถ่ายสวมชุด
ครุยขนาด 1 น้ิวจ านวน 2 รูป พร้อมช าระค่าธรรมเนียม จ านวน 50 
บาท เม่ือส านกัทะเบียนและวดัผลด าเนินการแลว้จะจดัส่งให้
นกัศึกษาต่อไป 
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