
ขอมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 

หลักสูตรที่รับนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปดรับนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 65 หลักสูตร จําแนกไดดังนี้ 

ระดับประกาศนียบัตร จํานวน 10 หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 25 หลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ จํานวน 1 หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท จํานวน 23 หลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร 

รายชื่อหลักสูตรที่เปดรับนักศึกษาใหมมีดังตอไปนี ้

 

สาขาวิชา / หลักสูตร 

 

ระดับหลักสูตร 
เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

 

หมายเหตุ 

ประกาศนียบัตร ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 2548 2558 

สาขาวิชาศิลปศาสตร         

1. ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาท่ัวไป 

หลักสตูรใหม พ.ศ.2544 

        

2. ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพ่ือการ

สื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

        

3. ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

        

4. ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ 

เฉพาะอาชีพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

        

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

(วิชาเอกสารสนเทศท่ัวไป             

และวิชาเอกสารสนเทศสํานักงาน)  

        

8. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

9. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

 

        

http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/arts.asp%23chinese_1y
http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/arts.asp%23eng
http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/arts.asp%23Thai
http://www.stou.ac.th/thai/courses/Master_58/art_58.asp%23info_doc
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สาขาวิชา / หลักสูตร 

 

ระดับหลักสูตร 
เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

 

หมายเหตุ 

ประกาศนียบัตร ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 2548 2558 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร         

10. ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะ

เด็กปฐมวัยแบบองครวม  

หลักสตูรใหม พ.ศ.2555 

        

11. ประกาศนียบัตรนวัตกรรม 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย  

หลักสตูรใหม พ.ศ.2555 

        

12. ศึกษาศาสตรบัณฑติ  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559  

(วิชาเอกการวัดและประเมินผล

การศึกษา วิชาเอกการแนะแนว 

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

วิชาเอกการศึกษานอกระบบ และ

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  

        

13. ศึกษาศาสตรบัณฑติ  

วิชาเอกปฐมวัยศึกษา  

หลักสตูรใหม พ.ศ.2559 

        

14. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558 

        

15. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ   

และการศึกษาตามอัธยาศัย  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

(วิชาเอกการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย และวิชาเอก

บริหารการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย) 

        

16. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

17. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต          

วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา     

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

18. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

http://www.stou.ac.th/thai/courses/Master_58/educa_58.asp%23science_mas
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สาขาวิชา / หลักสูตร 

 

ระดับหลักสูตร 
เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

 

หมายเหตุ 

ประกาศนียบัตร ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 2548 2558 

19. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556  

(วิชาเอกปฐมวัยศึกษา วิชาเอกภาษาไทย  

วิชาเอกคณิตศาสตร วิชาเอกสังคมศึกษา  

วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอก

อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ) 

        

20. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

แขนงวิชาบริหารการศึกษา  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ         

21. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ  

วิชาเอกการบริหารการปกครองทองท่ี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

       - ปรับปรุงเปนหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต วิชาเอกการ

บริหารการปกครอง

ทองที ่หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560 

ตามเกณฑฯ 2558   

โดยมีกําหนดเปดสอน

ภาคตน/2561 

- โครงการความรวมมือฯ 

เสนอสภาวิชาการในการ

ประชุมคร้ังที่ 23/2560 

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 

เพ่ือเลื่อนเปดสอนเปน

ภาคปลาย/2560            

แตสภาวิชาการมีมติให

ถอนวาระโดยใหเสนอ

เหตุผลประกอบการ

พิจารณา 

22. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559    

        

23. บัญชีบัณฑิต  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

 

 

        

 

http://www.stou.ac.th/thai/courses/Master_58/educa_58.asp%23cur_mas
http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/bus.asp%23account
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สาขาวิชา / หลักสูตร 

 

ระดับหลักสูตร 
เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

 

หมายเหตุ 

ประกาศนียบัตร ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 2548 2558 

24. บริหารธุรกิจบัณฑิต  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2557 

(วิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการเงิน 

วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการ

การทองเท่ียวและการโรงแรม)  

        

25. เทคโนโลยีบัณฑติ  

แขนงวิชาการจัดการงานกอสราง  

วิชาเอกการจัดการงานกอสราง (ตอเน่ือง)  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 

        

26. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

27. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

28. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 

หลักสตูรใหม พ.ศ.2557 

        

29. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 

        

สาขาวิชานิติศาสตร         

30. ประกาศนียบัตรผูนําชุมชน 

หลักสตูรใหม พ.ศ.2549 

        

31. ประกาศนียบัตรกฎหมาย 

การท่ีดินและทรัพยสิน  

หลักสตูรใหม พ.ศ.2526 

 

       จัดทําหลักสูตรกอน

กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศใชเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2548 

32. นิติศาสตรบัณฑติ 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 

        

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ         

33. การแพทยแผนไทยบัณฑิต 

หลักสตูรใหม พ.ศ.2556 

        

34. วิทยาศาสตรบัณฑิต  

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 

        

 

 

        

 

http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/bus.asp%23construc
http://www.stou.ac.th/thai/courses/Master_58/manage_58.asp%23pub_mas
http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/health.asp%23thai
http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/health.asp%23occ
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สาขาวิชา / หลักสูตร 

 

ระดับหลักสูตร 
เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

 

หมายเหตุ 

ประกาศนียบัตร ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 2548 2558 

35. สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2553 

       ปรับปรุงเปนหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต วิชาเอก

สาธารณสุขชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ.2559 ตามเกณฑฯ 

2558 โดยมีกําหนดเปด

สอนภาคปลาย/2560 
36. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

37. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก

การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร         

38. เศรษฐศาสตรบัณฑิต       

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

(วิชาเอกเศรษฐศาสตร  

และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ)  

        

39. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

(วิชาเอกเศรษฐศาสตร  

และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

        

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร         

40. ศิลปศาสตรบัณฑิต  

วิชาเอกพัฒนาการมนุษยและครอบครัว 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

41. วิทยาศาสตรบัณฑิต             

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการ

ประยุกต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

42. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ  

วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพ่ือ

โภชนาการ หลักสตูรใหม พ.ศ.2557 

        

สาขาวิชารัฐศาสตร         

43. รัฐศาสตรบัณฑติ  

แขนงวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558 

        

http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/health.asp%23public
http://www.stou.ac.th/thai/courses/Master_58/econo_58.asp%23pdvaluate
http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/human.asp%23human
http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/human.asp%23food
http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/political.asp%23inter
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สาขาวิชา / หลักสูตร 

 

ระดับหลักสูตร 
เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

 

หมายเหตุ 

ประกาศนียบัตร ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 2548 2558 

44. รัฐศาสตรบัณฑติ  

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

45. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

(วิชาเอกการเมืองการปกครอง และ

วิชาเอกการเมืองการปกครองทองถ่ิน) 

        

46. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต     

หลักสตูรใหม พ.ศ.2555 

        

สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ         

47. บริหารธุรกิจบัณฑิต  

แขนงวิชาสหกรณ หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ.2559 (หลักสตูรพหุวิทยาการ) 

        

48. เกษตรศาสตรบัณฑิต        

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559  

(วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช 

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว  

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรปาไมและ

สิ่งแวดลอม และวิชาเอกธุรกิจการเกษตร)  

        

49. เกษตรศาสตรบัณฑิต       

วิชาเอกสงเสรมิและพัฒนาการเกษตร 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

50. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต     

แขนงวิชาสหกรณ หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ.2559 (หลักสตูรพหุวิทยาการ) 

        

51. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต 

วิชาเอกสงเสรมิและพัฒนาการเกษตร

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

52. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

วิชาเอกสงเสรมิและพัฒนาการเกษตร

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

สาขาวิชานิเทศศาสตร         

53. ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 

        

http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/political.asp%23theory
http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/agri.asp%23cooper
http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/agri.asp%23cooper
http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/agri.asp%23agri
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สาขาวิชา / หลักสูตร 

 

ระดับหลักสูตร 
เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

 

หมายเหตุ 

ประกาศนียบัตร ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 2548 2558 

54. ประกาศนียบัตรการสื่อสารชมุชน  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2558 

        

55. นิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

56. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

57. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 

        

58. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทาง

การเมืองและการปกครองทองถ่ิน  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 

        

59. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต            

สาขาวชิานิเทศศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

        

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         

60. วิทยาศาสตรบัณฑิต 

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสือ่สาร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  

(วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

และวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร)  

        

61. วิทยาศาสตรบัณฑิต          

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

(วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต

อุตสาหกรรม และวิชาเอกเทคโนโลยี

การพิมพและบรรจุภัณฑ) 

        

62. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต    

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 

        

http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/comarts.asp%23print
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สาขาวิชา / หลักสูตร 

 

ระดับหลักสูตร 
เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

 

หมายเหตุ 

ประกาศนียบัตร ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 2548 2558 

63. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต      

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร         

64. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2555 

        

65. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

        

  



9 
 
อนึ่ง หลักสูตรท่ีปดรับนักศึกษาใหม (ชั่วคราว) ในปการศึกษา 2560 มีจํานวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 

 

สาขาวิชา / หลักสูตร 

 

ระดับหลักสูตร 
เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

 

หมายเหตุ 

ประกาศนียบัตร ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 2548 2558 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร         

1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     

แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

วิชาเอกการประเมินการศึกษา  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 

        

2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต           

แขนงวิชาบริหารการศึกษา 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 

        

3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต         

สาขาวิชาศึกษาศาสตร  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554  

(วิชาเอกหลักสูตรและการสอน  

วิชาเอกการศึกษานอกระบบ  

วิชาเอกการศึกษาทางไกล             

และวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

        

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ         

4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

แขนงวิชาการตลาด  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 

        

สาขาวิชานิติศาสตร         

5. นิติศาสตรมหาบัณฑติ  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 

(วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ  

วิชาเอกกฎหมายมหาชน และวิชาเอก

กฎหมายอาญาและกระบวนการยตุิธรรม) 

        

สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ         

6. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต   

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 

       - ปรับปรุงเปน

หลักสูตรเกษตร

ศาสตรมหาบัณฑิต   

วิชาเอกการจัดการ

ทรัพยากรเกษตร

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2559 ตาม

เกณฑฯ 2558 โดย 

มีกําหนดเปดสอน

http://www.stou.ac.th/thai/courses/Master_58/educa_58.asp%23cur_doc
http://www.stou.ac.th/thai/courses/Master_58/manage_58.asp%23market_mas
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สาขาวิชา / หลักสูตร 

 

ระดับหลักสูตร 
เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

 

หมายเหตุ 

ประกาศนียบัตร ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 2548 2558 

ภาคตน/2560 

แตเลื่อนเปน              

ภาคตน/2561 และ   

งดรับนักศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2559  

ในปการศึกษา 2560 

(มติสภาวิชาการ  

คร้ังท่ี 7/2560 วันท่ี 

20 เมษายน 2560 

และสภามหาวิทยาลัย

คร้ังท่ี 7/2560 วันท่ี 

30 มิถุนายน 2560) 

สาขาวิชานิเทศศาสตร         

7. นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ  

แขนงวิชานิเทศศาสตรอาเซียน 

(หลักสูตรนานาชาติ) (สหวิทยาการ) 

หลักสตูรใหม พ.ศ. 2555 

        

 

ท่ีมา : 1. ระเบียบการสมัครเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนภาคตนและภาคปลาย ปการศึกษา 2560 

 2. ประกาศ มสธ. เรื่อง การรับสมคัรเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคตน ปการศึกษา 2560 

 3. ประกาศ มสธ. เรื่อง การรับสมคัรเขาศึกษาตอระดบัปริญญาโท ภาคตน ปการศึกษา 2560 (ฉบับเพ่ิมเติม) 

 4. ประกาศ มสธ. เรื่อง การรับสมคัรเขาศึกษาตอระดบัปริญญาเอก ภาคตน ปการศึกษา 2560 

 5. ประกาศ มสธ. เรื่อง การรับสมคัรเขาศึกษาตอระดบัปริญญาเอก ภาคตน ปการศึกษา 2560 (ฉบับเพ่ิมเติม) 
 

 

http://www.stou.ac.th/thai/courses/Master_58/ComArts_58.asp%23asean_mas

