จานวนหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนในปัจจุบัน*
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชเปิ ดสอนหลักสู ตร จานวนทั้งสิ้ น 60 หลักสู ตร จาแนกได้ดงั นี้
ระดับปริ ญญาเอก
จานวน
6 หลักสู ตร
ระดับปริ ญญาโท
จานวน 23 หลักสู ตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จานวน
2 หลักสู ตร
ระดับปริ ญญาตรี
จานวน 24 หลักสู ตร
ระดับประกาศนียบัตร
จานวน
5 หลักสู ตร
รายชื่อหลักสู ตรที่เปิ ดสอนมีดงั ต่อไปนี้
ระดับหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา
ชื่ อหลักสู ตร
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
แผน ก แผน ข

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์ 4. ศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
7. ประกาศนียบัตรวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ
8. ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทัว่ ไป

ั ฑิต
ศึกษาศาสตร์ 9. ปรัชญาดุษฎีบณ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์**

10. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
แขนงวิชาบริ หารการศึกษา***
หมายเหตุ * นับรวมหลักสูตรที่ปิดรับนักศึกษาใหม่ในปี 2554 เพื่อปรับปรุ ง จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่







1) หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อเนื่อง)
3) หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์
** เปิ ดรับนักศึกษาใหม่เฉพาะแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน แขนงวิชาการศึกษาทางไกล และแขนงวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
*** กาหนดเปิ ดสอน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554

ระดับหลักสู ตร
สาขาวิชา

ชื่ อหลักสู ตร

บัณฑิตศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
แผน ก แผน ข

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร


11. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน


12. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริ หารการศึกษา


13. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสาร
การศึกษา


14. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา


15. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการแนะแนวและ
การปรึ กษาเชิงจิตวิทยา


16. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

17. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

18. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการบริ หารการศึกษา

19. ศึกษาศาสตรบัณฑิต*

20. บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต


21. บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต


22. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


23. บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาการ
แขนงวิชาการตลาด
จัดการ

24. บริ หารธุรกิจบัณฑิต

25. บัญชีบณ
ั ฑิต

26. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

27. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง
(เปิ ดสอนปี 2555)
หมายเหตุ* รับเฉพาะผูส้ าเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรื ออนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรื อ สาเร็ จ
การศึกษาปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อ สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาวิชาอื่นๆ

ระดับหลักสู ตร
สาขาวิชา

ชื่ อหลักสู ตร

28. นิติศาสตรมหาบัณฑิต
29. นิติศาสตรบัณฑิต
30. ประกาศนียบัตรกฎหมาย
นิตศิ าสตร์ การที่ดินและทรัพย์สิน
31. ประกาศนียบัตรผูน้ าชุมชน
32. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการสิ่ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม
33. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สุ ขภาพ
34. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
35. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
36. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อเนื่อง) (ปิ ดปรับปรุ ง)
37. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์ 38. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
39. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
40. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและ
สังคม
41. วิทยาศาสตรบัณฑิต
มนุษยนิเวศ แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและ
ศาสตร์
การประยุกต์
42. ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และ
ครอบครัว

บัณฑิตศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
แผน ก แผน ข


ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร


























ระดับหลักสู ตร
สาขาวิชา

ชื่ อหลักสู ตร

43. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
44. รัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิค
รัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์
45. รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
46. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
แขนงวิชาส่งเสริ มการเกษตร
วิชาเอกส่งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตร
47. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการทรัพยากร
เกษตร*
48. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
ส่ งเสริม
แขนงวิชาส่งเสริ มการเกษตร
การเกษตร
วิชาเอกส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์
49. บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวทิ ยาการ)
(ปิ ดปรับปรุ ง)
50. เกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาส่งเสริ มการเกษตร
51. เกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
52. บริ หารธุรกิจบัณฑิต
แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวทิ ยาการ)
53. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์ 54. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
55. นิเทศศาสตรบัณฑิต
56. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์
หมายเหตุ* หลักสูตรเก่า 5 หน่วยกิต

บัณฑิตศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
แผน ก แผน ข


ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร





























ระดับหลักสู ตร
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
พยาบาล
ศาสตร์

ชื่ อหลักสู ตร
57. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
58. วิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
อุตสาหกรรม (พหุวทิ ยาการ)
59. วิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
60. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการบริ หารการพยาบาล

บัณฑิตศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
แผน ก แผน ข

ปริญญาตรี











ประกาศนียบัตร

