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1.	 	หมดเขตลงทะเบียน	ปีการศึกษา	2560

	 	-		ภาคที่	1	วันที่	1	ส.ค.	60

	 	-		ภาคที่	2	วันที่	1	ก.พ.	61

2.	 	เลือกชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสมัครเรียน

3.	 	ลงทะเบียนชุดวิชาที่ปรับปรุงเอกสารการสอนต้องซื้อวัสดุการศึกษา

4.	 	ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ลาพักการศึกษาตามกำาหนดเวลา	

	 	มหาวิทยาลัยจะคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา

คำ�เตือน ก่อนลงทะเบียนโปรดตรวจสอบ

สำ�หรับการลงทะเบียน
ตามปฏิทินการศึกษา
ภาคการศึกษาที่

1/2560
2/2560

คู ่ม ือ 
การลงทะเบียนเรียน

ปีการศึกษา 2560



ภาคการศึกษาที่�1/2560
  4 - 16 พ.ค. 2560 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
  1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560 ลงทะเบียนเรียน
  17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2560 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
  15 ส.ค. 2560 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
  15 ก.ย. 2560 วันเปิดภาคการศึกษา
  16 ต.ค. 2560 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
  1 - 31 ธ.ค. 2560 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
   ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk - in Exam) *
  19 ม.ค. 2561 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำาภาคการศึกษา
  27 - 28 ม.ค. 2561 วันสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา
  1 - 19 มี.ค. 2561 ลงทะเบียนสอบซ่อม
  5 - 6 พ.ค. 2561 วันสอบซ่อม

ภาคการศึกษาที่�2/2560
  13 - 28 พ.ย. 2560 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
  1 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561 ลงทะเบียนเรียน
  17 ม.ค. - 30 มี.ค. 2561 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
  12 ก.พ. 2561 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา
  15 มี.ค. 2561 วันเปิดภาคการศึกษา
  15 เม.ย. 2561 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
  1 - 30 มิ.ย. 2561 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
   ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk - in Exam) *
  19 ก.ค. 2561 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำาภาคการศึกษา
  28 - 29 ก.ค. 2561 วันสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา
  1 - 17 ก.ย. 2561 ลงทะเบียนสอบซ่อม
  3 - 4 พ.ย. 2561 วันสอบซ่อม

ภาคการศึกษาพิเศษ /2560
  4 - 16 พ.ค. 2561 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
  1 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561 ลงทะเบียนเรียน
  1 ส.ค. 2561 วันเปิดภาคการศึกษา
  31 ต.ค. 2561 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำาภาคการศึกษา
  3 - 4 พ.ย. 2561 วันสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา  ปีการศึกษา�2560

หมายเหตุ * ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 102



ประกาศ
 

	 	 	 	 	 นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา	2556	ต้องชำาระอัตรา 
ค่าบำารุงการศึกษา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	 และค่าวัสดุการศึกษา	 ใน 
อัตราใหม่ตามระเบียบ	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	วา่ด้วยเงนิคา่บำารงุ 
การศกึษา	คา่ธรรมเนยีมการศกึษา	และคา่วสัดกุารศกึษา	ระดับปรญิญาตร	ี
พ.ศ.	2558	ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่	1/2559	เป็นต้นไป

วิธีลงทะเบียนเรียน และชำาระเงินของ มสธ.

 ลงทะเบียน ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ 
กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน และชำาระเงินด้วยบริการ Pay at Post

 ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต และชำาระเงินด้วยวิธีดังนี้

  1. หักเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร 

   ไทยพาณิชย์ (นักศึกษาต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารดังกล่าว และเป็นสมาชิกให้บริการ Internet Banking)

  2. หกัเงนิผา่นบตัรเครดติกบัธนาคารกสกิรไทย (นกัศกึษาเปน็ผูร้บัผดิชอบคา่ธรรมเนยีมการชำาระเงนิ ผา่นบตัร 

   เครดิตในอัตราร้อยละ 2.2 บาท) 

  3. ชำาระเงินด้วยการพิมพ์แบบฟอร์มที่มีบาร์โคดปรากฏอยู่และนำาไปชำาระเงิน ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 

 ลงทะเบียนและชำาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและชำาระ

เงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารธนชาต และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 ลงทะเบยีนและชำาระเงนิทางเครือ่ง ATM กบัธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคาร

กสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารนั้นๆ)

 ลงทะเบียนด้วยตนเอง ลงทะเบียนและชำาระเงินด้วยตนเอง ณ ที่ทำาการ มสธ. (ศูนย์บริการร่วมแบบ

ครบวงจร OSS) หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.



  2 คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

มหา วิ ทยา ลัยฯ ขอ ชี้แจง ให้ นักศึกษา ทุก ท่าน ทราบ ดังนี้
 1.  เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ ได้ นักศึกษาต้องรักษาสถานภาพการ 

เป็นนักศึกษาด้วยการลาพักการศึกษาพร้อมชำาระค่าบำารุงการศึกษา ภายในระยะเวลา ดังนี้

  ภาคการศึกษาที่ 1 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

  ภาคการศึกษาที่ 2 ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 นักศึกษาที่ไม่ลาพักการศึกษาภายในระยะเวลากำาหนด มหาวิทยาลัยจะดำาเนินการคัดชื่อนักศึกษาออก 

จากทะเบียนนักศึกษา ทำาให้นักศึกษาไม่สามารถทำากิจกรรมต่างๆ ได้

 2. นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในภาคต้นปีการศึกษา 2560 และมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ให้นักศึกษาชำาระอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ตามเอกสารคำาชี้แจงการ 

ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้

      1   มหาวิทยาลัย ขอ แนะนำา ให้ นักศึกษา เข้าใจ ถึง วิธี การ ลง ทะเบียน เรียน ปี การ ศึกษา 2560 ดังนี้

     (1)   ภาค การ ศึกษา ที่ 1/2560  ลง ทะเบียน เรียน ระหว่าง วัน ที่ 1 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560

           การ ลง ทะเบียน เรียน ให้ นักศึกษา ดู คู่มือ การ ลง ทะเบียน เรียน ปี การ ศึกษา 2560 เฉพาะ ส่วน ที่ เป็น ชุด วิชา ที่ จะ 

  ลงทะเบียน เรียน ภาค การ ศึกษา ที่ 1/2560 ดังนี้

       -  ชุด วิชา ที่ ใช้ เอกสาร การ สอน ฉบับ ปรับปรุง ภาค การ ศึกษา ที่ 1/2560 หน้า 14

       -  ชุด วิชา ที่ เปิด สอน และ อัตรา ค่า ลง ทะเบียน เรียน ภาค การ ศึกษา ที่ 1/2560 หน้า 21

       -  ตาราง สอบไล่ ภาค การ ศึกษา ที่ 1/2560 หน้า 35

       สำาหรับ ราย ละเอียด และ เงื่อน ไข อื่นๆ ให้ ใช้ เป็น เกณฑ์ การ ลง ทะเบียน ของ มหาวิทยาลัย ทุก ภาค การ ศึกษา และ ให้ 

  นักศึกษาดู คู่มือ นักศึกษา และ ระเบียบ การ สมัคร และ ลง ทะเบียน เรียน ประกอบ ด้วย

      (2)   ภาค การ ศึกษา ที่ 2/2560 ลง ทะเบียน เรียน ระหว่าง วัน ที่ 1 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561

       การ ลง ทะเบียน เรียน ให้ นักศึกษา ดู ราย ละเอียด ชุด วิชา ที่ จะ ลง ทะเบียน เรียน โดย ขอ ให้ ยึดถือ ข้อมูล ที่ เป็น ปัจจุบัน  

 ที่สุดเรียง ตาม ลำาดับ ดังนี้

           1.  คู่มือ การ ลง ทะเบียน เรียน ปี การ ศึกษา 2560

           2.  คู่มือ นักศึกษา และ หลักสูตร การ ศึกษา สาขา วิชา

          3.  ระเบียบ การ สมัคร เป็น นักศึกษา และ ลง ทะเบียน เรียน (สำาหรับ นักศึกษา ที่ สมัคร ภาค ต้น/2560)

     (3)   นักศึกษา ที่ ชำาระ เงิน ค่า ลง ทะเบียน ณ ที่ทำาการ ไปรษณีย์ ห้าม ชำาระ เงิน ค่า ลง ทะเบียน เป็น ธนาณัติ ออนไลน์

      2   สาขา วชิา ศกึษาศาสตร ์ขอ แจง้ ขอ้มลู ชดุ วชิา ทีไ่มอ่นญุาตใหน้กัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรลงทะเบยีนเรยีน 

 เป็นชุดวิชาเลือกเสรีเป็นกรณีพิเศษ จำานวน 70 ชุดวิชา ตรวจ สอบ ได้ จาก หน้า 95

      3   สาขา วิชา วิทยาการ จัดการ ขอ แจ้ง ข้อมูล ชุด วิชา ใน หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2552 ที่ ใช้ แทน ชุด วิชา ใน หลักสูตร เดิม  

 ตรวจ สอบ ได้ จาก หน้า 15

      4   สาขา วิชา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ 

     1. สา ขาฯ ได้ เปิด สอน หลักสูตร วิชา เอก อาชีว อนามัย และ ความ ปลอดภัย ซึ่ง เป็น หลักสูตร ปรับปรุง โครงสร้าง 

 หลกัสตูร ป ี2550 และ ได ้เปดิ สอน ตัง้แต ่ป ีการ ศกึษา 2550 เปน็ตน้ ไป ควบคู ่กบั หลกัสตูร วชิา เอก อาชวี อนามยั และ ความ ปลอดภยั  

 2 ปี (โครงสร้าง หลักสูตร ก่อน ปี 2550)

 

นักศึกษาโปรดทราบ
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  ดัง นั้น นักศึกษา ทั้ง สอง โครงสร้าง หลักสูตร ดัง กล่าว ขอ ให้ เลือก ลง ทะเบียน เฉพาะ ชุด วิชา ท่ี อยู่ ใน โครงสร้าง ท่ี ศึกษา 

เท่านั้น สำาหรับ นักศึกษา ก่อน โครงสร้าง ปี 2550 สามารถ ศึกษา ใน หลักสูตร เดิม ได้ ภายใน ระยะ เวลา ตาม กฎ ระเบียบ ของ 

มหาวิทยาลัย และ หาก ประสงค์ จะ โอน เข้า ศึกษา ใน หลักสูตร ปรับปรุง ขอ ให้ นักศึกษา พิจารณา ข้อมูล ของ หลักสูตร ปรับปรุง 

ก่อน พิจารณา ตัดสิน ใจ เพราะ หาก โอน เข้า ศึกษา หลักสูตร ปรับปรุง แล้ว จะ ไม่ สามารถ กลับ เข้า มา ศึกษา ใน หลักสูตร เดิม ได้ หรือ 

ชุด วิชา ท่ี จะ เทียบ แทน จะ ดำาเนิน การ ได้ เมื่อ ชุด วิชา หลักสูตร ปรับปรุง ได้ เปิด สอน แล้ว เป็นต้น นักศึกษา สามารถ ศึกษา ข้อมูล 

เพิ่ม เติม ได้ที่ www.stou.ac.th

  2. สา ขาฯ กำาหนด ให้ นักศึกษา หลักสูตร แพทย์ แผน ไทย 2 ปี โครงสร้าง หลักสูตร ท่ี ต้อง ศึกษา ชุด วิชา 55311  

การ ฝกึปฏบิติั เวชกรรม และ นวด แผน ไทย ทกุ คน จะตอ้งลง ทะเบยีน ชดุ วชิา 55311 การ ฝกึ ปฏบิตั ิเวชกรรม และ นวด แผน ไทยกอ่น   

ชุด วิชา 55312 ประสบการณ์ วิชาชีพ การ แพทย์ แผน ไทย ตรวจ สอบ ราย ละเอียด เพิ่ม เติม จาก หน้า 89

 5  สาขา วชิา มนษุย นเิวศ ศาสตร ์กำาหนด ชดุ วชิา เทยีบ แทน ชดุ วชิา ใน หลกัสตูร วทิยา ศาสตร บณัฑติ แขนง วชิา วทิยาการ 

อาหาร และ โภชนาการ วิชา เอก อาหาร โภชนาการ และ การ ประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี ตรวจ สอบ ได้ ใน หน้า 17

 6  สาขา วิชา รัฐศาสตร์ กำาหนดการ ใช้ ชุด วิชา แทน กัน สำาหรับ หลักสูตร รัฐ ศาสตร บัณฑิต แขนง วิชา ทฤษฎี และ เทคนิค 

ทาง รัฐศาสตร์ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2552 และ แขนง วิชา ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553  

ตรวจ สอบ ได้ ใน หน้า 18 

 7  สาขา วิชา เกษตรศาสตร์ และ สหกรณ์ ขอ แจ้ง ข้อมูล เกี่ยว กับ การ ลง ทะเบียน ดังนี้

  นักศึกษา ที่ สมัคร เข้า ศึกษา ตั้งแต่ ปี การ ศึกษา 2551 เป็นต้น ไป ห้าม ลง ทะเบียน ชุด วิชา 91459 ประสบการณ์ 

วชิาชพี สง่ เสรมิ การ ปา่ ไม ้และ สิง่ แวดลอ้ม นกัศกึษา จะ ตอ้ง ลง ทะเบียน ชดุ วชิา 91467 ประสบการณ์ วชิาชพี การ จดัการ 

ทรัพยากร การ ป่า ไม้ และ สิ่ง แวดล้อม เท่านั้น

 8  สาขา วิชา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ขอ แจ้ง ข้อมูล เกี่ยว กับ การ ลง ทะเบียน ดังนี้

  นักศึกษา วิชา เอก เทคโนโลยี การ ผลิต อุตสาหกรรม 4 ปี ที่ ลง ทะเบียน เรียน ชุด วิชา 97315 เครื่อง มือ เครื่องจักร วัสดุ 

และ การ บำารุง รักษา ใน อุตสาหกรรม ซึ่ง เป็น ชุด วิชา ที่ มี การ ฝึก ปฏิบัติ เสริม ทักษะ โดย มหาวิทยาลัย จะ กำาหนด และ แจ้ง สถาน ที่  

ที่ จะ ฝึก ปฏิบัติ เสริม ทักษะ ให้ นักศึกษา ทราบ ต่อ ไป โดย ขอ ให้ นักศึกษา เตรียม ค่า ใช้ จ่าย สำาหรับ เข้า ฝึก ปฏิบัติฯ ประมาณ 

3,500 บาท ซ่ึง อาจ มี การ เปล่ียนแปลง มาก หรือ น้อย กว่า ขึ้น อยู่ กับ จำานวน นักศึกษา ที่มา เข้า รับ การ ฝึก ปฏิบัติฯ ทั้งนี้ ไม่ รวม 

ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เดิน ทาง ไป - กลับ มหาวิทยาลัย ค่าที่ พัก และ ค่า อาหาร  

 9  นักศึกษา ที่ ลง ทะเบียน เรียน ชุด วิชา ประสบการณ์ วิชาชีพ และ ชุด วิชา เชิง ปฏิบัติ ซึ่ง ยัง สอบ ไม่ ผ่าน ภาค ทฤษฎีหรือ  

ภาค ปฏิบัติ หาก มี การ ปรับปรุง ชุด วิชา ดัง กล่าว การ ลง ทะเบียน เรียน ใหม่ จะ ต้อง สอบ ท้ัง ภาค ทฤษฎี และ ภาค ปฏิบัติ

  อนึ่ง การ ปรับปรุง ชุด วิชา มหาวิทยาลัย จะ ประกาศ ราย ชื่อ ชุด วิชา ที่ ใช้ เอกสาร การ สอน ฉบับ ปรับปรุง ซึ่ง จะ ระบุ ใน คู่มือ 

การ ลง ทะเบียน เรียน ประจำา ปี การ ศึกษา สำาหรับ ปี การ ศึกษา 2560 ตรวจ สอบ ได้ จาก หน้า 14

  10 นักศึกษา สามารถ เพิ่ม ชุด วิชา ได้ เฉพาะ ภาค การ ศึกษา ปกติ ได้ ภาค การ ศึกษา ละ 1 คร้ัง และ ชุด วิชา ที่ มี การ 

ฝึก ปฏิบัติ เสริม ทักษะ ต่างๆ ไม่ อนุญาต ให้ ลง ทะเบียน โดย การ เพิ่ม ชุด วิชา เว้น แต่ การ ขอ เพิ่ม ชุด วิชา เพื่อ เข้า สอบ ใน 

ภาค ทฤษฎี เพียง อย่าง เดียว โดย นักศึกษา ต้อง สอบ ผ่าน ใน ภาค ปฏิบัติ แล้ว

นกัศกึษาทีล่งทะเบียนชุดวชิาทีม่กีารฝกึปฏิบัตติา่งๆ หลงัจาก 45 วันนบัจากวนัทีน่กัศกึษา 

ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว ยังไม่ได้รับแจ้งกำาหนด วัน เวลา และสถานท่ีการเข้าอบรม  

ขอให้ติดต่อมายังสำานักทะเบียนและวัดผลทันที เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
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คำานำา
 

 

 

 มหาวิทยาลัย ได้ จัด ทำา คู่มือ การ ลง ทะเบียน เรียน ประจำา ปี การ ศึกษา เพื่อ ให้ นักศึกษา ใช้ เป็น แนวทาง ใน การ 

ลง ทะเบียน เรียน ภาค การ ศึกษา ที่ 1/2560  และ ภาค การ ศึกษา ที่ 2/2560  เมื่อ ถึง ช่วง ระยะ เวลา การ ลง ทะเบียน เรียน 

ประจำา ภาค การ ศึกษา ตาม ปฏิทิน การ ศึกษา ปี การ ศึกษา 2560 โดย มหาวิทยาลัย จะ จัด ส่ง ให้ แก่ นักศึกษา ที่ ยัง คง มี 

สถานภาพ เป็น นักศึกษา ซึ่ง ได้แก่ นักศึกษา ที่ ลง ทะเบียน เรียน หรือ ลา พัก การ ศึกษา ใน ภาค การ ศึกษา ที่ 2 ปี การ ศึกษา 

2559  หรือ นักศึกษา ที่ สมัคร ภาค ปลาย/2559  เท่านั้น

 คู่มือ การ ลง ทะเบียน เรียน นี้ มี เนื้อหา พอ สรุป ได้ 4 ส่วน คือ

 1. คำา แนะนำา การ ใช้ คู่มือ ฉบับ นี้ ข้อ ควร ระวัง ใน การ ลง ทะเบียน เรียน ปัญหา ของ การ ลง ทะเบียน เรียน และ 

วิธี ป้องกัน

 2. ตาราง สอบไล่ และ สอบ ซ่อม ท่ี กำาหนด วัน - เวลา สอบ ของ ชุด วิชา ต่างๆ ประจำา ภาค การ ศึกษา ท่ี 1/2560 และ 

ภาค การ ศึกษา ที่ 2/2560

 3.  ชุด วิชา ที่ เปิด ให้ ลง ทะเบียน เรียน ประจำา ภาค การ ศึกษา และ ค่า ลง ทะเบียน ของ ชุด วิ ชา นั้นๆ

 4.  ข้อมลู ที ่เกีย่วขอ้ง กบั การ ลง ทะเบยีน เรยีน ของ แตล่ะ สาขา วชิา ที ่นกัศกึษา ควร ทราบ รวม ทัง้ การ ลง ทะเบยีน 

ชุด วิชา ที่ ใช้ เอกสาร การ สอน ฉบับ ปรับปรุง

 สำาหรบั ประ กา ศอืน่ๆ หรือ ขอ้มลู บาง อยา่ง ที ่อาจ จะ ม ีความ เกีย่วขอ้ง กบั การ ลง ทะเบยีน เรียน แต ่มไิด ้นำา ลง พมิพ ์

ไว้ ใน คู่มือ การ ลง ทะเบียน เรียน ฉบับ นี้ ขอ ให้ นักศึกษา ดู จาก คู่มือ นักศึกษา

      

 

          สำานัก ทะเบียน และ วัดผล

                    มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช  

 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม
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คำาแนะนำาการใช้คู่มือเล่มนี้

 

 เพ่ือ ความ สะดวก และ ถกู ตอ้ง ใน การ ลง ทะเบยีน เรยีน การ เพิม่ ชดุ วชิา การ ถอน ชดุ วชิา และ การ ลา พกั การ ศกึษา 

ให้ นักศึกษา อ่าน คำา แนะนำา การ ใช้ คู่มือ เล่ม นี้ ให้ เข้าใจ เพื่อ จะ ได้ ดำาเนิน การ ได้ อย่าง ถูก ต้อง และ รวดเร็ว ดังนี้

 1. ให้ นกัศึกษา ลง ทะเบยีน เรยีน เพิม่ ชุด วชิา ถอน ชดุ วชิา หรือ ลา พกั การ ศกึษา ภายใน กำาหนด เวลา ตาม ปฏทิิน 

การ ศึกษา เท่านั้น

 2. ให ้นกัศึกษา ด ูราย ละเอยีด ชุด วิชา ที ่เปิด ให ้ลง ทะเบยีน เรียน ใน คูมื่อ การ ลง ทะเบยีน เรียน ประจำา ภาค การ ศกึษา 

เท่านั้น

 3. ให้ นักศึกษา ศึกษา โครงสร้าง หลักสูตร จาก คู่มือ นักศึกษา หรือ หลักสูตร การ ศึกษา สาขา วิชา และ ตรวจ สอบ 

ตาราง การ สอบไล่ เพื่อ ไม่ ให้ วัน - เวลา สอบ ของ ชุด วิชา ที่ เลือก ลง ทะเบียน เรียน ตรง กัน เพราะ ถ้า มี วัน - เวลา สอบ ตรง 

กัน นักศึกษา จะ ไม่ ได้ รับ อนุญาต ให้ เข้า สอบ มากกว่า 1 ชุด วิชา ใน ช่วง เวลา สอบ เดียวกัน

 4. ใน การ ลง ทะเบียน เรียน ชุด วิชา เลือก เสรี นักศึกษา สามารถ เลือก ลง ทะเบียน เรียน ชุด วิชา ต่างๆ  

ที่ เปิด สอน ใน หลักสูตร ปริญญา ตรี ได้ ทุก ชุด วิชา ยกเว้น ชุด วิชา ที่ กำาหนด ไว้ ใน เร่ือง เกณฑ์ การ ลง ทะเบียน เรียน ชุด วิชา 

เลือก เสรี ใน หน้า 95

 5.  การ สั่ง ซื้อ วัสดุ การ ศึกษา การ ลง ทะเบียน เรียน ชุด วิ ชา ใดๆ เป็น ครั้ง แรก หรือ เป็น ชุด วิชา ที่ ใช้ เอกสาร 

การ สอน ฉบบั ปรบัปรงุ นกัศึกษา จะ ตอ้ง สัง่ ซือ้ วัสด ุการ ศกึษา ชดุ วชิา นัน้ ใน การ ลง ทะเบยีน เรยีน ดว้ย ม ิฉะนัน้ มหาวทิยาลัย 

จะ ถือว่า การ ลง ทะเบียน เรียน ชุด วิชา ดัง กล่าว ไม่ สมบูรณ์

 6.  ลง ทะเบียน เรียน ได้ ไม่ เกิน 3 ชุด วิชา ต่อ หนึ่ง ภาค การ ศึกษา ให้ เลือก ชุด วิชา เพ่ือ ลง ทะเบียน เรียน 

ได้ สูงสุด ไม่ เกิน 3 ชุด วิชา (18 หน่วยกิต) และ หาก นักศึกษา ไม่ ประสงค์ จะ ลง ทะเบียน เรียน ใน ภาค การ ศึกษา ใด  

จะ ต้อง ลา พัก การ ศึกษา เพื่อ รักษา สถานภาพ นักศึกษา

 7.  การ ลง ทะเบยีน เรยีน ชดุ วชิา ประสบการณ ์ว ิชา ชพีฯ นกัศกึษา จะ ลง ทะเบยีน เรยีน ชดุ วชิา ประสบการณ ์

วิชาชีพ ได้ ต่อ เม่ือ เป็น ภาค การ ศึกษา สุดท้าย (เหลือ 1 - 3 ชุด วิชา สุดท้าย ของ หลักสูตร) หาก นักศึกษา มิได้ ปฏิบัติ 

ตาม เงื่อนไข มหาวิทยาลัย จะแจ้ง ให้ นักศึกษา แก้ไข ต่อ ไป ซ่ึง จะ ทำาให้ เกิด ความ ล่าช้า หรือ อาจ จะ พลาด โอกาส ใน การ  

ลง ทะเบียน เรียน ได้

 8.  อัตรา ค่า ลง ทะเบียน ประจำา ภาค การ ศึกษา ประกอบ ด้วย ค่า บำารุง การ ศึกษา ค่า ชุด วิชา และ ค่า วัสดุ  

การ ศึกษา ซึ่ง ใน ส่วน ของ วัสดุ การ ศึกษา หาก ชุด วิ ชา ใดๆ ที่ ลง ทะเบียน เป็น ครั้ง แรก หรือ ชุด วิชา ที่ ปรับปรุง เอกสาร การ 

สอน การ ลง ทะเบียน ต้อง สั่ง ซื้อ วัสดุ การ ศึกษา แต่ ถ้า เป็น ชุด วิชา ที่ ลง ทะเบียน ครั้ง ที่ สอง เป็นต้น ไป ไม่ ต้อง สั่ง ซื้อ วัสดุ 

การ ศึกษา ยกเว้น ชุด วิชา ที่ มี วัสดุ กิจกรรม ฝึก ปฏิบัติ เสริม ทักษะ ต้อง ชำาระ ทุก ครั้ง ที่ มี การ ลง ทะเบียน

 9.  การ เปล่ียนแปลง หรือ แก้ไข นักศึกษา ที่ ลง ทะเบียน เรียน แล้ว จะ ขอ เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไข ไม่ ได้  

แต่ สามารถ ขอ ถอน ชุด วิชา นั้น และ เพิ่ม ชุด วิชา ที่ ต้องการ ใหม่ ได้ ทั้งนี้ ต้อง ดำาเนิน การ ภายใน ระยะ เวลา ถอน ชุด วิชา และ 

การ เพิ่ม ชุด วิชา

 นักศกึษาใหมท่ีส่มัครและลงทะเบยีนเรยีนภาคปลาย/2559 หากลงทะเบยีนเรยีนภาคการศกึษาที ่1/2560

ตามชดุวชิาท่ีเปิดสอนในคูม่อืการลงทะเบยีนเรยีนเลม่นี ้ชดุวชิาทีเ่ลอืกลงทะเบยีนเรยีนตอ้งไมเ่ปน็ชดุวชิาเดยีวกนั 

กับชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วในภาคปลาย/2559
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ข้อควรระวังและขั้นตอนเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

1.  การก รอก แบบ ฟอร์ม การ ลง ทะเบียน ที่ เคาน์เตอร์ ธนาคาร และ ที่ทำาการ ไปรษณีย์ ด้วย 
 บริการ Pay at Post
  1.1 ข้อมูล ที่ เป็น ตัวเลข จะ ต้อง กรอก ให้ ถูก ต้อง ครบ ถ้วน สัมพันธ์ กับ ข้อมูล ที่ นักศึกษา ประสงค์ จะ ลง ทะเบียน 

เสมอ เช่น ชนิด การ ลง ทะเบียน ต้อง กรอก  1   คือ ลง ทะเบียน เรียน

  1.2  ตรวจ สอบ ราย ละเอยีด ที ่กรอก ลง ใน แบบ ฟอร์ม การ ลง ทะเบยีน ผา่น  Pay at Post และ หรือ แบบ ฟอร์ม การ 

ลง ทะเบียน ผ่าน เคาน์เตอร์ ธนาคาร ให้ ถูก ต้อง ครบ ถ้วน ทุก ช่อง เนื่องจาก มหาวิทยาลัย ยึดถือ รหัส (ตัวเลข) เป็น เกณฑ์ 

ใน การ รับ ลง ทะเบียน

  1.3 นักศึกษา ไม่ ต้อง ส่ง หลัก ฐาน การ ลง ทะเบียน ไป ยัง มหาวิทยาลัย อีก เพราะ มหาวิทยาลัย ได้ รับ ข้อมูล การ 

 ลง ทะเบียน ของ นักศึกษา ผ่าน สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ แล้ว

2. การ ลง ทะเบียน ทาง เครื่อง ATM
  2.1  นักศึกษาต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน และบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต

  2.2 ให้นักศึกษากดหมายเลขบัญชีของบริษัท 10 หลัก หรือ รหัส comp. code ของแต่ละธนาคาร (ตามแบบ

ฟอร์มการลงทะเบียนเรียน) ให้ถูกต้อง

  2.3 ให้นักศึกษาใส่ข้อมูลหมายเลขอ้างอิง เช่น รหัสนักศึกษา ชนิดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา  

ภาคการศึกษา จำานวนชุดวิชา รหัสชุดวิชา ความต้องการวัสดุ และจำานวนเงินให้ถูกต้อง ก่อนทำาการยืนยัน (ตัวอย่าง

ในหน้า 11-12)

3. การ ลง ทะเบียน ทาง อินเทอร์เน็ต
  3.1 นักศกึษา ตอ้ง ม ีบญัชี เงนิ ฝาก ออม ทรัพย์ กบั ธนาคาร กรุง ไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณชิย์

ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย

  3.2 สำาหรับ นักศึกษา ที่ ยัง ไม่ เป็น สมาชิก Internet Banking ต้อง ติดต่อ ธนาคาร สาขา ที่ เปิด บัญชีเงิน ฝาก 

พร้อม นำา สำาเนา บัตรประจำาตัว ประชาชน และ สมุด บัญชี เงิน ฝาก ธนาคาร มา เพื่อ ขอรับ รหัส Pin 4 ตัว

  3.3 การ ทำา รายการ ลง ทะเบียน ของ นักศึกษา จะ สมบูรณ์ เม่ือ มี การ หัก จำานวน เงิน ค่า ลง ทะเบียน จาก ยอด เงิน 

ใน บัญชี เงิน ฝากของ นักศึกษา แล้ว

  3.4 นักศึกษา ไม่ ต้อง ส่ง หลัก ฐาน การ ลง ทะเบียน ไป ยัง มหาวิทยาลัย อีก เพราะ มหาวิทยาลัย ได้ รับ ข้อมูล 

การ ลง ทะเบียน ของ นักศึกษา ผ่าน สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ แล้ว



ภายใน
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4.  ปัญหา การ ลง ทะเบียน เรียน ที่ มัก จะ พบ บ่อย และ วิธี ป้องกัน
 นักศึกษา ที่ ลง ทะเบียน เรียน และ ไม่ ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ ของ มหาวิทยาลัย ซึ่ง ตรวจ พบ ปัญหา ใน ขั้น ตอน ของ 

การ รับ ลง ทะเบียน ทำาให้ การ ลง ทะเบียน เรียน ของ นักศึกษา ต้อง ล่าช้า หรือ อาจ ทำาให้ นักศึกษา พลาด โอกาส ใน การ 

ลง ทะเบียน เรียน เพื่อ ไม่ ให้ เกิด ปัญหา และ ต้อง ส่ง คืนให้ นักศึกษา แก้ไข ขอ ให้ นักศึกษา ป้องกัน ตาม ตาราง ดังนี้

ปัญหา วิธีการป้องกัน

1�

2�

 

3� 

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

9.

10. 

11�

12� 

13�

ชำาระค่าลงทะเบียนเรียนขาดหรือเกินจากจำานวน

ค่าลงทะเบียนเรียน

ไม่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษา

ที่ลงทะเบียนเรียน

ยังไม่มีสิทธิลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ

ลงทะเบียนโดยไม่สั่งซื้อวัสดุการศึกษา

ลงทะเบียนสองครั้งในภาคการศึกษาเดียวกัน

ลงทะเบียนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว

ไม่พบรหัสประจำาตัวนักศึกษาตามใบลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนในชุดวิชาที่ห้ามลง

เป็นชุดวิชาเฉพาะสาขาวิชาเอก

นักศึกษาได้รับคู่มือการลงทะเบียนเรียนและข้อมูล

ข่าวสารล่าช้า

ไม่ได้รับเอกสารการสอน

ลงทะเบียนในชุดวิชาที่มีวัน เวลาสอบตรงกัน

ได้รับเอกสารการสอนไม่ตรงกับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

1�

2�

 

3� 

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

9.

10. 

11�

12� 

13�

ตรวจสอบจำานวนเงินรวมค่าลงทะเบียน ได้แก่ ค่าชุดวิชา                                                                                                                               

ค่าบำารุงการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา (ถ้ามี)

ทุกภาคการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนหรือลาพัก

การศึกษา

ลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ต้องเหลือ 

3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตรเท่านั้น

ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรกหรือเป็นชุดวิชาที่มีการ

ปรับปรุงเอกสารการสอน ต้องส่ังซ้ือวัสดุการศึกษาทุกคร้ัง

ในภาคการศึกษาเดียวกันต้องลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว

เท่านั้น

ตอ้งเปน็ชดุวชิาทีย่งัสอบไมผ่า่นโดยการเก็บผลการสอบแลว้

บันทึกลงในระเบียนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

ต้องใช้รหัสประจำาตัวนักศึกษาตามที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยน

สาขาวิชาแล้ว

ต้องไม่เป็นชุดวิชาห้ามเลือกเสรีหรือเกินโครงสร้างหลักสูตร

โดยตรวจสอบจากโครงสร้างหลักสูตรที่ศึกษา

ต้องเป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะตามโครงสร้าง

หลักสูตรที่ศึกษาเท่านั้น

ลงทะเบียนเรียนและลาพักการศึกษาภายในกำาหนดเวลา

 

กรอกเลขประจำาตัวนักศึกษาและข้อมูลลงทะเบียนใน

ใบแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ถูกต้อง และครบถ้วน

ตรวจสอบกับตารางสอบประจำาภาคการศึกษาก่อน

ลงทะเบียน

ตรวจสอบข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน/ใบชำาระเงินค่าบริการกับ

แบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ถูกต้องตรงกัน หากไม่ถูกต้อง

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้บริการทันที

นับจากวันที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไปแล้ว
หากไม่ได้รับเอกสารการสอนหรือหนังสือ
แจ้งปัญหาการลงทะเบียนต้องติดต่อมหาวิทยาลัยด่วน!
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ขั้น ตอน การ ลง ทะเบียน เรียน และ ชำาระ เงิน ค่า ลง ทะเบียน เรียน
 1.  ลง ทะเบียน และ ชำาระ เงิน ที่ เคาน์เตอร์ ธนาคาร ทุก สาขา ทั่ว ประเทศ ได้แก่
   1.1 ธนาคาร กรุง ไทย จำากัด  (มหาชน)

   1.2 ธนาคาร กรุง ศรีอยุธยา จำากัด  (มหาชน)

   1.3 ธนาคาร ทหารไทย จำากัด  (มหาชน)

   1.4 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด  (มหาชน)

   1.5 ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์ การเกษตร

   1.6 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด  (มหาชน)

   1.7 ธนาคารธนชาต จำากัด  (มหาชน)

   1.8 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด  (มหาชน)

   1.9 ธนาคารออมสิน

    -  กรอก แบบ ฟอร์ม การ ลง ทะเบียน ผ่าน เคาน์เตอร์ ธนาคาร จาก หน้า (127) ให้ ครบ ถ้วน และ สมบูรณ์

    -  ชำาระ ค่า ลง ทะเบียน และ ค่า ธรรมเนียม ใน การ ใช้ บริการ 10 บาท ต่อ การ ลง ทะเบียน 1 ชนิด

 2.  ลง ทะเบียน และ ชำาระ เงิน ณ ที่ทำาการ ไปรษณีย์ ทั่ว ประเทศ ด้วย บริการ Pay at Post

   - กรอก แบบ ฟอร์ม การ ลง ทะเบียน ผ่าน ระบบ Pay at Post จาก หน้า 127 ให้ ครบ ถ้วน และ สมบูรณ์ 

ทั้งสองส่วน

   - ชำาระ ค่า ลง ทะเบียน และ ค่า ธรรมเนียม ใน การ ใช้ บริการ 10 บาท ต่อ การ ลง ทะเบียน 1 ชนิด

   การก รอก แบบ ฟอร์ม การ ลง ทะเบียน ผ่าน เคาน์เตอร์ ธนาคาร และ ณ ที่ทำาการ ไปรษณีย์ ผ่าน บริการ  

Pay at Post ใน การ ลง ทะเบียน เรียน มี ราย ละเอียด ดังนี้

   (1)  กรอก รหัส ประจำา ตัว นักศึกษา

   (2)  กรอก ชนิดการลงทะเบียนตาม กิจกรรม ที่ ต้องการ ลง ทะเบียน ได้แก่ 1 = ลง ทะเบียน เรียน

   (3)  กรอก ปี การ ศึกษา ที่ ลง ทะเบียน ได้แก่ 60

   (4)  กรอก รหัส ภาค การ ศึกษา ที่ ลง ทะเบียน ได้แก่  1 = ภาค การ ศึกษา ที่ 1

       2 = ภาค การ ศึกษา ที่ 2

       3 = ภาค การ ศึกษา พิเศษ

       4 = สอบ ซ่อม ภาค การ ศึกษา ที่ 1

       5 = สอบ ซ่อม ภาค การ ศึกษา ที่ 2

   (5)  กรอก จำานวน ชุด วิชา ที่ ต้องการ ลง ทะเบียน เช่น 1 หรือ 2 หรือ 3

   (6)  (7) และ (8) กรอก รหัส ชุด วิชา ที่ ต้องการ ลง ทะเบียน

   (6.1 - 8.1) วัสดุ ให้ กรอก ความ ต้องการ วัสดุ การ ศึกษา ได้แก่

       1 = ต้องการ ซื้อ วัสดุ การ ศึกษา

       2 = ไม่ ต้องการ ซื้อวัสดุ การ ศึกษา

 เมือ่ชำาระเงนิแล้วขอใหน้กัศึกษาตรวจสอบการบนัทกึการลงทะเบยีนจากแบบฟอร์มการลงทะเบยีนกบัตน้ฉบับ

ใบรบัเงนิ/ใบกำากบัภาษอียา่งยอ่ หากพบวา่ไมถ่กูตอ้งขอใหแ้จง้เจา้หนา้ทีเ่พือ่แกไ้ขภายในวนัเดยีวกนั และเกบ็เอกสาร

ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
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 3.  ชำาระเงินผ่านเครื่อง ATM

   1. สิ่งที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินผ่านเครื่อง ATM

    (1)  รหัสชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน

    (2)  คำานวณจำานวนเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีน โดยรวมคา่บำารงุการศกึษา (ยกเวน้ การลงทะเบียนสอบ

ซ่อมไม่ต้องชำาระค่าบำารุงการศึกษา)

    (3)  ตรวจสอบจำานวนเงินในบัญชีในการชำาระเงินผ่านเครื่อง ATM เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนเรียนให้

เพียงพอ

   2. วิธีการลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินค่าลงทะเบียน

    (1)  นักศึกษาต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน และบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต

    (2)  ให้นักศึกษาสอดบัตรและใส่รหัส ATM

    (3)  เลือกชำาระเงิน/ชำาระค่าบริการ (ขึ้นอยู่กับหน้าจอของแต่ละธนาคาร)

    (4)  เลือกประเภทบัญชี เช่น เดินสะพัด/ออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่ต้องการใช้ชำาระเงิน

    (5)  ใสห่มายเลขบญัชีของบรษัิท 10 หลกั หรอื รหสั comp. code ของแตล่ะธนาคาร (ตามแบบฟอร์ม

การลงทะเบียนเรียน)

    (6)  ใส่ข้อมูลหมายเลขอ้างอิง

 -  Customer No./Ref.1 คือ (1)  รหัสนักศึกษา 10 หลัก (2)  ชนิดการลงทะเบียน 1 หลัก

  (3)  ปีการศึกษา 2 หลัก (4)  ภาคการศึกษา 1 หลัก

  (5)  จำานวนชุดวิชา 1 หลัก

      โดยกดตัวเลขที่เครื่อง ATM (1)-(5) และห้ามเว้นวรรค เช่น

 -  Reference No./Ref.2 คือ (6)  รหัสชุดวิชา (6.1)  ความต้องการวัสดุ 

  (7)  รหัสชุดวิชา (7.1)  ความต้องการวัสดุ 

  (8)  รหัสชุดวิชา  (8.1) ความต้องการวัสดุ

         โดยกดตัวเลขที่เครื่อง ATM (6)-(8) และห้ามเว้นวรรค เช่น
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 (7)  ระบุจำานวนเงินที่ต้องการชำาระ

 (8)  ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่มยืนยันการทำารายการ

 (9)  รอรับหลักฐานการชำาระเงิน Slip ATM

 4.  ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
   1. เปิด Web Browser ขึ้นมาแล้วคีย์ URL ของมหาวิทยาลัยที่ช่อง Address ดังนี้ www.stou.ac.th
   2. คลิกที่รายการ นักศึกษาปัจจุบัน หัวข้อปริญญาตรี
   3.  หัวข้อการลงทะเบียนเรียน และคลิกที่รายการลงทะเบียนผ่านทาง Internet
   4.  อ่านและทำาความเข้าใจ คำาแนะนำา แล้วเลือกประเภทของการลงทะเบียน
   5.  กรอกข้อมูลที่จะลงทะเบียนให้ครบ แล้วคลิกปุ่มลงทะเบียน
   6.  ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหรือต้องการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนให้คลิกท่ีปุ่ม 
Back ที่แถบเครื่องมือเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน หากถูกต้องให้คลิกบันทึกการลงทะเบียน
   7.  เมื่อระบบรับข้อมูลลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อความให้ทราบให้คลิกเลือกชำาระเงินตาม
รายละเอียดดังนี้
    7.1 ชำาระเงินด้วยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (นักศึกษาต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารดังกล่าวข้างต้น และ
เป็นสมาชิกให้บริการ Internet Banking)
    7.2 ชำาระเงินด้วยวธิหีกัผา่นบตัรเครดติกบัธนาคารกสกิรไทย โดยนกัศกึษาเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าธรรมเนียมการชำาระเงินผ่านบัตรเครดิตในอัตราร้อยละ 2.2 บาท
    7.3 ชำาระเงนิด้วยวิธพีมิพ์แบบฟอร์มทีม่บีาร์โคดปรากฏอยู ่ชำาระเงนิ ณ จดุบริการเคานเ์ตอร์เซอรว์สิ 
7-Eleven ทั่วประเทศ
   8.  เมือ่สิน้สดุการทำารายการชำาระเงนิกบัธนาคารใหค้ลิกทีปุ่่มสิน้สดุการทำารายการเพือ่สง่ขอ้มลูการชำาระ
เงินค่าลงทะเบียนกลับมายังมหาวิทยาลัย
   9.  นักศึกษาสามารถพิมพ์ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
 10. หากนักศึกษาไม่สามารถชำาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อมูลการ 

ลงทะเบียนครั้งนี้จะถูกยกเลิก และลบออกจากฐานข้อมูล

 5.  ลงทะเบียนเรียนและชำาระเงิน ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (มสธ.) หรือ ศูนย์วิทยพัฒนา 

มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์

คำา เตือน ให้นักศึกษาเลือกช่องทางการลงทะเบียน
และชำาระค่าลงทะเบียน เพียงช่องทางเดียว จนกว่าจะสิ้นสุด
กิจกรรมประจำาภาคการศึกษาและ ไม่อนุญาต นักศึกษาชำาระ
เงินค่าลงทะเบียนเรียนโดยวิธีการโอนเงินผ่านเครื่องATMแต่
นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนและชำาระเงนิผ่านเครือ่งATM
โดยดำาเนินการตามข้อ3ในหน้า11
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คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (6.1) ค่าวัสดุ           (7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (7.1) ค่าวัสดุ           (8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (8.1) ค่าวัสดุ

ตัวอักษร

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **
(1)

(6) (7) (8)(6.1) (7.1) (8.1)

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

ห้างฉัตร

4,900
500

5 6 2 0 1 3 0 8 5 1  1  6 0  1  2

5 ,400

ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน.

1  กรกฎาคม  2560
นายซื่อตรง  ตั้งใจเรียน 08 6912 3456

1 0 1 2 1  2  1 6 3 4 4  1

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

สำาหรับเจ้าหน้าที่

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน

ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
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ตัวอย่าง การก รอก แบบ ฟอร์ม การ ลง ทะเบียน

 การก รอก แบบ ฟอร์ม การ ลง ทะเบียน ผ่าน เคาน์เตอร์ ธนาคาร และ ผ่าน บริการ Pay at post

การก รอก ข้อมูล ใน แบบ ฟอร์ม การ ลง ทะเบียน
นักศึกษาจะต้องกรอกตัวเลขให้ถูกต้องและครบถ้วน

มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะไม่สมบูรณ์เพราะมหาวิทยาลัยยึดรหัส(ตัวเลข)

ตามที่นักศึกษากรอกเพียงอย่างเดียวโดยสามารถตรวจสอบได้

จากคำาอธิบายด้านหลังแบบฟอร์ม

 - กรอก แบบ ฟอรม์ การ ลง ทะเบยีน ผา่นเคานเ์ตอรธ์นาคารจาก หนา้ 127 ให ้ครบ ถว้น และ สมบรูณท์ัง้สองสว่น

 - ชำาระ ค่า ลง ทะเบียน  และ ค่า ธรรมเนียม ใน การ ใช้ บริการ 10 บาท ต่อ การ ลง ทะเบียน 1 ชนิด
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ชุดวิชาที่ใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง

 มหาวิทยาลัย ได้ มี การ ปรับปรุง เอกสาร การ สอน สำาหรับ บาง ชุด วิชา และ การ วัดผล การ ศึกษา หรือ การ สอบ 

ชดุ วชิา ต้อง เป็น ไป ตาม วัตถปุระสงค ์เชิง พฤตกิรรม ที ่สอดคลอ้ง กบั เนือ้หา สาระ ใน เอกสาร การ สอน ฉบบั ปรับปรุง สำาหรบั 

นักศึกษา ที่ ลง ทะเบียน เรียน ประจำา ภาค การ ศึกษา ต้อง สั่ง ซื้อ วัสดุ การ ศึกษา ใน ชุด วิชา ที่ มหาวิทยาลัย ได้ 

ประกาศ ใช้ เอกสาร การ สอน ฉบับ ปรับปรุง ซึ่ง ใน ภาค การ ศึกษา ที่ 1/2560 และ ภาค การ ศึกษา ที่ 2/2560 ชุด วิชา 

ที่ ใช้ เอกสาร การ สอน ฉบับ ปรับปรุง ตาม ตาราง ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

 1. 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 2. 10152 ไทยกับสังคมโลก 

 3. 10201 ประวัติศาสตร์ไทย 

 4. 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 5. 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

 6. 32210 องค์การและการจัดการ

   และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 7. 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 

 8. 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

 9. 96304 การสื่อสารข้อมูลและ

   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 10. 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์

   สำาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 1. 10131 สังคมมนุษย์ 

 2. 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 

 3. 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 4. 15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร 

 5. 16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 

 6. 16354 สื่อโฆษณา 

 7. 24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน เพื่อการวัด 

   และประเมินผลการศึกษา 

 8. 27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

   และสื่อสารการศึกษา 

 9. 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ

   ทางการบัญชี 

 10. 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำาเนินงาน 

 11. 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท 

 12. 55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

 13. 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

 14. 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

   และพยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์

หมายเหตุ  ชุด วิชา ปรับปรุง เอกสาร การ สอน อาจ มี การ เปลี่ยนแปลง ขอ ให้ นักศึกษา ติดตาม จาก ข่าว ประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย
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สาขา วิชา วิทยาการ จัดการ ได้ มี การ ปรับปรุง หลักสูตร พ.ศ. 2552 นักศึกษา ที่ จะ ลง ทะเบียน เรียน ขอ ให้ 

ดู ราย ละเอียด ชุด วิชา ใน หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2552 ที่ ใช้ แทน ชุด วิชา ใน หลักสูตร เดิม ดังนี้

ชุด วิชา ใน หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2552 ที่ ใช้ แทน ชุด วิชา ใน หลักสูตร เดิม

ที่ ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม ชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
ภาคที่เริ่ม

ใช้แทน

1.

1�1

2.

2�1

2�2

2�3 

2.4

2.5

2.6

3.

3�1

3�2

3�3

3.4

3.5

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การจัดการงานก่อสร้าง)

31404  เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป)

30202  หลักการบัญชี

32405  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

32442  การจัดการเชิงกลยุทธ์

32407  การจัดการธุรกิจต่างประเทศ

32410  การบริหารค่าตอบแทน

32415  ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การเงินและการธนาคาร)

32203  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการ

  จัดการสำาหรับนักการเงิน

32416  การวางแผน การควบคุม และการวิจัย

  ทางการเงิน

32419  ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ

32418  ประสบการณ์วิชาชีพการเงินและ

  การธนาคาร

32306  การลงทุน

31409  เทคนิคและเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

30208  การบัญชีการเงินและการบัญชี 

  เพื่อการจัดการ

32325  ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

32326  การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ

  เพื่อสร้างสมรรถนะ

32450  การจัดการธุรกิจและการตลาดระหว่าง

  ประเทศ

32453  การพนักงานสัมพันธ์และการบริหาร

  ค่าตอบแทน

32482  ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

32329  การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูง 

  สำาหรับนักการเงิน

32454  การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและ

  การควบคุมทางการเงิน

32455  ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

32456  ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

32457  การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

1/2554

1/2553

1/2554

1/2554

2/2555

1/2555

2/2554

2/2553

2/2553

1/2553

2/2554

1/2554
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ที่ ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม ชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
ภาคที่เริ่ม

ใช้แทน

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5. 

5.1

5.2

5.3

5.4 

5.5

5.6

5.7

6.

6.1

7.

7.1

7.2

7.3

7.4

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

 32317  พฤติกรรมผู้บริโภค

 32411  ปัญหาและการวิจัยตลาด

 32433  การจัดการช่องทางการจัดจำาหน่ายและ

  การกระจายสินค้า

 32434  การส่งเสริมการตลาด

32436 การตลาดระหว่างประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

(การจัดการการท่องเที่ยว)

30202  หลักการบัญชี 

32360  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

  ท่องเที่ยว

32464  การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 

32362  กลยทุธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว

32363  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการ

  ท่องเที่ยว

32467  การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ

32469  ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

  การท่องเที่ยว

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหาร

ธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

32424  ประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

33433  การพัฒนาองค์การ

33431  การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและ

  การบริหารการพัฒนา

33430  การบริหารรัฐวิสาหกิจ

32410  การบริหารค่าตอบแทน

 32333  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

 32334  ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

 32473  การจัดการช่องทางการตลาดและ

  ห่วงโซ่อุปทาน

 32474  การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

 32475  การตลาดระหว่างประเทศและ

  การตลาดโลก

30208  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพ่ือการจัดการ

32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ 

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

32336  การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย

  อย่างยั่งยืน 

32337  การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

  และการโรงแรม

32338  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

  และการโรงแรม

32478  การจัดการธุรกิจการจัดประชุมนิทรรศการ

  และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

32481  ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

  การท่องเที่ยวและการโรงแรม

32483  สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนา

  การบัญชีบริหาร

33443  การบริหารการเปลี่ยนแปลง

33442  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ

33444  การบริหารองค์กรภาครัฐ

33450  การบริหารคา่ตอบแทนและประโยชนเ์กือ้กลู

2/2553

2/2554

1/2554

1/2554

1/2554

1/2553

1/2553

2/2553

2/2553

1/2553

1/2554

2/2554

2/2554

1/2553

2/2553

2/2553

1/2554

ชุด วิชา ใน หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2552 ที่ ใช้ แทน ชุด วิชา ใน หลักสูตร เดิม (ต่อ)
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ที่ ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม ชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
ภาคที่เริ่ม

ใช้แทน

8.

8.1

8.2

8.3

 ทุกหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

30202  หลักการบัญชี

32202  การจัดการการตลาดและการผลิต

32309  องค์การและการจัดการงานบุคคล

30208  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30210  การจัดการการผลิตและดำาเนินงานและ

  หลักการตลาด

30211  องค์การและการจัดการและการจัดการ

  ทรัพยากรมนุษย์

1/2553

1/2553

1/2553

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ กำาหนดชุดวิชาเทียบแทนชุดวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา 

วิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี ดังนี้

ที่ ชุดวิชาในหลักสูตรใหม่ ชุดวิชาที่เทียบแทนได้
ภาค/ปีการศึกษา

ที่จะเริ่มใช้

1�

2�

3�

4.

5.

6.

7.

8.

71201  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

71202  โภชนาการมนุษย์

71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   การอาหารเบื้องต้น

71304  ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

71308  เทคโนโลยีการถนอมและ

   แปรรูปอาหาร

71309  สถิติและการวิจัยทางอาหาร

71411  อาหารและโภชนบำาบัด

71415  การจัดบริการอาหารในสถาบัน

70205 วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์

70206  โภชนาการกับชีวิตมนุษย์

71230  วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น

71332  เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

71432  การถนอมและการแปรรูปอาหาร

70302  สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์

70313  อาหารบำาบัดโรค

70413  การจัดบริการอาหารในโรงเรียนและ

   สถาบัน

2/2554

1/2555

1/2555

2/2555

1/2556

1/2556

2/2556

2/2557

ชุด วิชา ใน หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2552 ที่ ใช้ แทน ชุด วิชา ใน หลักสูตร เดิม (ต่อ)
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ กำาหนดการใช้ชุดวิชาแทนกัน คือ

 1. การใช้ชุดวิชาแทนกันสำาหรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์  

พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2530 ที่จะโอนเข้าสู่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ดังนี้

ที่ ชุดวิชาในหลักสูตร ชุดวิชาแทนกัน
ภาคการศึกษา

ที่เริ่มใช้

1�

หมวดวิชาแกน

81313 หลักและวิธีวิเคราะห์

   ทางการเมืองสมัยใหม่

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

   ทางรัฐศาสตร์

1/2553

 2. การใช้ชุดวิชาแทนกันสำาหรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ 

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2530 ที่จะโอนเข้าสู่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ดังนี้

ที่ ชุดวิชาในหลักสูตร ชุดวิชาแทนกัน
ภาคการศึกษา

ที่เริ่มใช้

1�

2�

3�

หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ)

82318  สังคมโลก

82320  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

82424  กฎหมายระหว่างประเทศ

  และองค์การระหว่างประเทศ

82322  สังคมโลก

82323  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

82326  กฎหมายระหว่างประเทศ

  และองค์การระหว่างประเทศ

1/2554

1/2555

2/2556

 3. นกัศึกษาหลักสูตรรฐัศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2553  

และแขนงวชิาทฤษฎีและเทคนคิทางรัฐศาสตร ์หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สามารถใชช้ดุวชิาเทยีบแทนและแทนกนั 

ที่จะโอนเข้าสู่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

และสามารถโอนชุดวิชาจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2558 ไปสู่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

และแขนงวชิาทฤษฎแีละเทคนคิทางรฐัศาสตร ์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2554 เนือ่งจากเปน็ชดุวชิาทีม่เีนือ้หาเหมอืนกนั 

แต่เปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อชุดวิชา ดังนี้

ที่ ชุดวิชาในหลักสูตร ชุดวิชาแทนกัน
ภาคการศึกษา

ที่เริ่มใช้

1�

หมวดวิชาเฉพาะ

82323 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หมวดวิชาแกน

82201  (20822001) หลักพื้นฐาน

   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1/2559
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ขอเทียบแทนชุดวิชาในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา 

สง่เสริมการเกษตร ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2544 กับชดุวชิาในหลักสตูรเกษตรศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาสง่เสริมการเกษตร 

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังนี้

ที่ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
ภาคการศึกษา

ที่เริ่มเทียบแทน

1�

2�

3�

4.

5.

6.

7.

8.

91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริม

          การเกษตร

91349  สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริม

           การเกษตร

91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร

91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริม

          การเกษตร

91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร

91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และ

          จิตวิทยาสำาหรับเกษตรกร

91418 ประสบการณ์วิชาชีพสง่เสรมิการเกษตร

91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิง

          บูรณาการ

91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนา

  การเกษตร

91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริม

  และพัฒนาการเกษตร

91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและ

           พัฒนาการเกษตร

91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา

           และนวัตกรรมเกษตร

91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนา

  การเกษตร

91201 ผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา

  ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม

          และพัฒนาการเกษตร

91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

         เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1/2560

2/2560

1/2561

1/2561

1/2561

2/2561

1/2562

2/2562

การกรอกเลขประจำาตัวนักศึกษา
ชนิดการลงทะเบียนปี/ภาคการศึกษาและชุดวิชา

  ที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง
  มีผลทำาให้นักศึกษาไม่ได้รับเอกสารการสอน
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ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ข้อควรทราบ
	 มหาวทิยาลยัได้ปรบัระบบการไมจ่ดัโปรแกรมการศกึษาของทกุโครงสร้างหลกัสตูร	โดยกำาหนด

ชดุวิชาท่ีจะเปดิสอน	รวมทัง้ค่าลงทะเบยีนของแตล่ะชดุวิชาซึง่ประกอบดว้ย	คา่ชดุวชิา	คา่วสัดแุละ/หรอื

ค่าวสัดกุจิกรรม	ดังนัน้	มหาวทิยาลัยขอใหน้กัศกึษาตรวจสอบและศกึษารายละเอยีดการลงทะเบยีนให้

รอบคอบก่อนลงทะเบียนเรียน	ดังนี้

 1.	 ต้องเป็นชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่ศึกษา	และไม่เกิน	3	ชุดวิชา	ต่อ	1	ภาคการศึกษา

	 2.	 ตรวจสอบชุดวิชากับตารางสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา	เพื่อมิให้วันเวลาสอบตรงกัน

	 3.	 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ว่าด้วย	 เงินค่าบำารุง 

การศึกษา	 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	 และค่าวัสดุการศึกษา	 ระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	 (หน้า	 119)	

ดังนี้		 	

	 	 3.1	 นักศึกษาต้องชำาระค่าบำารุงการศึกษาภาคการศึกษาปกติ	 และภาคการศึกษาพิเศษ	

ภาคการศึกษาละ	500	บาท

	 	 3.2	 ค่าชุดวิชา	ชุดวิชาละ	300	บาท

	 	 3.3	 คา่วสัดกุารศึกษา	ชดุวชิาละ	700	(ทัง้นีไ้มร่วมค่าวสัดกุารศกึษาประกอบชุดวชิา	คา่วสัด ุ

การศึกษาเสริมประสบการณ์วิชาชีพ	ค่าวัสดุการศึกษาเสริมทักษะ	และค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

	 4.	ส่วนของการลงทะเบียนที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือนักศึกษาหรือหลักสูตรสาขาวิชา

	 	 -		การลงทะเบียนเรียนด้วยวิธีต่างๆ

	 	 -		การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

	 	 -		การลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

	 	 -		การลงทะเบียนชุดวิชาเกินโครงสร้างหลักสูตร

	 	 -		โปรแกรมการศกึษา	หากตอ้งการใหส้ำาเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาของโครงสรา้งหลักสตูร 

											-		 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา	 การลงทะเบียนเรียน	 การเพิ่มการถอนชุดวิชา	 หรือการลาพัก 

	 	 	 การศึกษา

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม
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อัตราค่าลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

 1.   ค่าบำารุงการศึกษา

	 	 นักศึกษาต้องชำาระค่าบำารุงการศึกษา	ภาคการศึกษาละ	500 บาท

 2.   ค่าชุดวิชา ชุดวิชาละ 300 บาท และค่าวัสดุการศึกษา	ประกอบด้วย

	 	 2.1	 ค่าเอกสารการสอน	ชุดวิชาละ	700	บาท

  2.2 ค่าวัสดุประจำาชุดวิชา	ได้แก่	ดีวีดี	ซีดีมัลติมีเดีย	แผ่นละ	200	บาท	และซีดีเสียง	(MP3)	แผ่นละ	100	บาท	(ถ้ามี)

	 	 2.3	 ค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ	 กรณีเป็นชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและต้องชำาระค่าฝึกปฏิบัติ 

เสริมทักษะพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน	อัตราตามตาราง	(ถ้ามี)

	 	 2.4	 ค่าวัสดุกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพฯ	 (กรณีเป็นชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ)	 จำานวน	 1,000	 บาท	 

(รวมอยู่ในตารางค่าชุดวิชาและค่าวัสดุศึกษาแล้ว)	ยกเว้น	ชุดวิชา	55312	ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

	 	 ดังนั้น	 ค่าลงทะเบียนเรียน	 ประจำาภาคการศึกษา	 จะต้องคำานวณจาก	 ข้อ	 1.	 ค่าบำารุงการศึกษา	

ข้อ	 2.	 ค่าชุดวิชา	 และค่าวัสดุการศึกษา	 และหรือค่าวัสดุกิจกรรมซ่ึงนักศึกษาต้องเลือกอัตราตามตารางโดยการเลือก 

ช่อง	1	=	ซื้อ	(ต้องการซื้อวัสดุการศึกษา)	หรือ	ช่อง	2	=	ไม่ซื้อ	(ไม่ต้องการซื้อวัสดุการศึกษา)

อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ

10103 ทักษะชีวิต - 1 - - 1,100 300
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1 - - 1,100 300
10121 อารยธรรมมนุษย์ - - - - 1,000 300
10131 สังคมมนุษย์ - 1 - - 1,100 300
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต (ปป) - - - - 1,000 300
10151 ไทยศึกษา - 1 - - 1,100 300
10152 ไทยกับสังคมโลก (ปป) 1 - - - 1,200 300
10161 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร - - - - 1,000 300
10162 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร - 1 - - 1,500 300
10163 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร - 1 - - 1,100 300
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน - 1 - - 1,100 300
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ - 1 1 - 1,300 300
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ - - - - 1,000 300
10201 ประวัติศาสตร์ไทย (ปป) - - - - 1,000 300
11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ - 2 - - 1,600 300

หมายเหตุ

ชดุวิชาที่เปดิให้ลงทะเบยีนเรยีน ภาคการศึกษาที่ 1/2560

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา
(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 

วสัดุกจิกรรม
 (บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

(ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1/2560



  22 คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ  *** เป็นชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ หรือส่งกิจกรรมประจำาชุดวิชาทางเว็บไซต์ จึงไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็น  

   ชุดวิชาเลือกเสรี สำาหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา และไม่อนุญาตให้นักศึกษาในเรือนจำาลงทะเบียนเรียน

ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ

11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ - 2 - - 1,600 300
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย - 1 - - 1,100 300
11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย - 1 - - 1,100 300
11201 คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์ - - - - 1,000 300
12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย - - - - 1,000 300
12305 ศิลปะกับสังคมไทย 1 - - - 1,200 300
12306 วรรณคดีไทย 1 - - - 1,200 300
12407 แนวคิดไทย - - - - 1,000 300
12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา - - - 1,000 2,000 1,300
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 1 - - - 1,200 300
13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ 1 - - - 1,200 300
13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 1 - - - 1,200 300
13323 การจัดการการเงินและการจัดการการด าเนินงาน 1 - - - 1,200 300
13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 1 - - 1,000 2,200 1,300
13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ - 1 - - 1,100 300
13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์
- - 1 - 1,200 300

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 1 - - - 1,200 300
13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น - - - - 1,000 300
13421 การจัดการงานส านักงาน - - - - 1,000 300

***14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง - - - - 1,000 300
***14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - - 1 - 1,200 300
***14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - - - - 1,000 300
***14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 - - - - 1,000 300
***14318 หลักการแปล - - - - 1,000 300
***14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ - - - - 1,000 300
***14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 - - - - 1,000 300
***14422 การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล - - 1 - 1,200 300
***14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ - - - 1,000 2,000 1,300
15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ - 1 - - 1,100 300
15206 ภาษาเพื่อการส่ือสาร - 1 - - 1,100 300
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่ือมวลชน 1 - - - 1,200 300
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ

นักนิเทศศาสตร์
- 1 - - 1,100 300

หมายเหตุ

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)

 *** เป็นชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ หรือส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาทางเว็บไซต์ จึงไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็น

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา
(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 

วสัดุกจิกรรม
 (บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

      ชุดวิชาเลือกเสรี ส าหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา และไม่อนุญาตให้นักศึกษาในเรือนจ าลงทะเบียนเรียน

แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับนักนิเทศศาสตร์
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ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา
(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 

วสัดุกจิกรรม
 (บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ 1 - - - 1,200 300
15336 การบริหารกิจการส่ือสาร - 1 - - 1,100 300
15337 การส่ือสารกับการพัฒนา - 1 - - 1,100 300
16338 การข่าวเบื้องต้น - 1 - - 1,100 300
16344 การพูดและการแสดงส าหรับวิทยุกระจายเสียง - 1 - 3,500 4,600 3,800
16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ - 1 - - 1,100 300
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 2 - - - 1,400 300
16353 การส่ือสารการตลาด - - - - 1,000 300
16359 ความรู้เบื้องต้นการส่ือสารชุมชน - - - - 1,000 300
16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา - 1 - 4,000 5,100 4,300
16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การส่ือสารชุมชน - 1 - - 1,100 300
16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ - 1 - 1,000 2,100 1,300
16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา - - - 2,400 3,400 2,700
16440 การเขียนส าหรับส่ือส่ิงพิมพ์ - 1 - 3200 4,300 3,500
16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 1 1 - 100 1,400 400
16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น - - - 4,400 5,400 4,700
16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น - 1 - 4,800 5,900 5,100
16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 - - 2,400 3,600 2,700
20101 พื้นฐานการศึกษา - - - - 1,000 300
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน - - - - 1,000 300
20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา (ปป) - - - - 1,000 300
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 1 - - - 1,200 300
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้  (ปป) - - - - 1,000 300
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ - - 1 - 1,200 300
20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ - - - 1,000 2,000 1,300
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 1 - - - 1,200 300
21002 นวัตกรรมการส่ือสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1 - - - 1,200 300
21003 การเล่น ของเล่น และเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย - 1 - - 1,100 300
21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย 1 - - - 1,200 300
21007 อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 1 - - - 1,200 300
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย - - - - 1,000 300
21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย - - - - 1,000 300
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา - - - - 1,000 300

หมายเหตุ (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1/2560

3,200
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ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา
(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 

วสัดุกจิกรรม
 (บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - - - - 1,000 300
24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์ - - - - 1,000 300

24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริม
ประสบการณ์

- - - - 1,000 300
24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ - - - - 1,000 300
24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา - - - 1,000 2,000 1,300
24412 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย 1 - - - 1,200 300
24413 การประเมินโครงการ 1 - - - 1,200 300
24414 การประเมินหลักสูตร 1 - - - 1,200 300
24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ - - 1 - 1,200 300
25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา 1 - - - 1,200 300
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 1 - - - 1,200 300
25406 กิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนว - 1 - - 1,100 300
25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว 1 - - 1,000 2,200 1,300
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ - 1 - - 1,100 300
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ - 1 - - 1,100 300
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 1 - - - 1,200 300
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ - - - 1,000 2,000 1,300
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา - - - - 1,000 300
27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 1 - - 2,200 3,400 2,500
27401 ส่ือการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 - - - 1,200 300
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา - - - 1,000 2,000 1,300
30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง - 1 - - 1,100 300
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร - - - - 1,000 300
30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร - - - - 1,000 300
30204 องค์การและการจัดการ - 1 - - 1,100 300
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ - - - - 1,000 300
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 1 - - - 1,200 300
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ - 1 - - 1,100 300
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 1 - - - 1,200 300
30210 การจัดการการผลิตและด าเนินงานและหลักการตลาด - 1 - - 1,100 300
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - 1 - - 1,100 300
31301 การวางแผนงานก่อสร้าง - 1 - - 1,100 300
31302 การส ารวจปริมาณและการประมาณราคา - 1 - - 1,100 300
31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง - - - - 1,000 300
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ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา
(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 

วสัดุกจิกรรม
 (บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

31405 การวิเคราะห์โครงการ - 1 - - 1,100 300
31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง - 1 - 1,000 2,100 1,300
31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเคร่ืองจักรกล - 1 - - 1,100 300
31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร - 1 - - 1,100 300
32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ - - - - 1,000 300
32204 การบัญชีขั้นต้น - - 1 - 1,200 300
32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 - - - - 1,000 300
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ - - 1 - 1,200 300
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1 - - - 1,200 300

32208 การบัญชีขั้นกลาง  2  รายงานการเงินและการวิเคราะห์
งบการเงิน

1 - - - 1,200 300
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ - - - - 1,000 300
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์  (ปป) - - - - 1,000 300
32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ - - - - 1,000 300
32302 การจัดการการตลาด 1 - - - 1,200 300
32303 การจัดการการเงิน - 1 - - 1,100 300
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 - - - 1,200 300
32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน - - - - 1,000 300
32311 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 - 1 - - 1,100 300
32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 - - - - 1,000 300
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย - 1 - - 1,100 300
32322 การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี - - - - 1,000 300
32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน - - - - 1,000 300
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ 1 - - - 1,200 300
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ - - - - 1,000 300
32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ - 1 - - 1,100 300
32332 การจัดการความเส่ียงและหลักการประกันภัย 1 - - - 1,200 300
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 1 - - - 1,200 300

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว - 1 - - 1,100 300

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน - 1 - - 1,100 300
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 - - - 1,200 300
32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการด าเนินงาน - - - - 1,000 300
32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย - 1 - - 1,100 300

หมายเหตุ (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1/2560
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ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา
(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 

วสัดุกจิกรรม
 (บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร - - - - 1,000 300
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ - - - - 1,000 300
32422 หลักการประกันภัย - - - - 1,000 300
32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง - - - - 1,000 300
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา - 1 - - 1,100 300
32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 1 - - 1,000 2,200 1,300

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 
และการสอบบัญชี

1 - - - 1,200 300
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง - - 1 - 1,200 300
32445 การบัญชีระหว่างประเทศ - - - - 1,000 300
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง - 1 - - 1,100 300
32447 การบัญชีภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร - - - - 1,000 300
32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ - - - - 1,000 300
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1 - - - 1,200 300
32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจน าเข้า-ส่งออก 1 - - - 1,200 300
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน - 1 - - 1,100 300
32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 1 - - - 1,200 300
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 1 - - - 1,200 300
32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน - - - 1,000 2,000 1,300
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 1 - - - 1,200 300
32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม - 1 - - 1,100 300
32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 1 - - - 1,200 300
32474 การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด 1 - - - 1,200 300
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก - - - - 1,000 300

32477 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ
ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

- - - 3,100 4,100 3,400
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม - 1 - - 1,100 300

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

1 - - 1,000 2,200 1,300
32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ - - - 1,000 2,000 1,300
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร - - - 1,000 2,000 1,300
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยวอาเซียน 1 - - - 1,200 300
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ 1 - - - 1,200 300
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร - - - - 1,000 300
33202 การคลังและงบประมาณ - - - - 1,000 300
33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ - 1 - - 1,100 300

การจดัการธรุกจินำาเทีย่วและมคัคเุทศก ์และการจดัการธรุกจิตวัแทนทอ่งเท่ียว
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ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา
(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 

วสัดุกจิกรรม
 (บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ ® - 1 - - 1,100 300
33205 การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร ® - 1 - - 1,100 300
33206 การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน ® - 1 - - 1,100 300
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน - 1 - - 1,100 300
33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ - - - - 1,000 300
33306 ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ ® - 1 - - 1,100 300
33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับนักปกครองท้องที่ ® - - - - 1,000 300
33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ® - 1 - - 1,100 300
33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ 1 - - 1,000 2,200 1,300
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - - - - 1,000 300
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น - 1 - - 1,100 300
33432 การบริหารส านักงาน - - - - 1,000 300
33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา - - - - 1,000 300
33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต - - - - 1,000 300
33443 การบริหารการเปล่ียนแปลง - 1 - - 1,100 300
33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ - 1 - 1,000 2,100 1,300
33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น - 1 - - 1,100 300
33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น - 1 - - 1,100 300
33449 การบริหารการบริการสาธารณะ - - - - 1,000 300
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล - 1 - - 1,100 300
33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ - 1 - - 1,100 300
33452 กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองท้องที่ ® - - - - 1,000 300
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป - 1 1 - 1,300 300
40103 กฎหมายเกษตร - 1 - - 1,100 300
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้น าชุมชน - - - - 1,000 300

41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองส าหรับผู้น าชุมชน - - - - 1,000 300
41003 การบริหารจัดการชุมชน - 1 - - 1,100 300
41004 เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน - - - 1,000 2,000 1,300
41201 กฎหมายมหาชน - 1 - - 1,100 300
41211 กฎหมายแพ่ง 1:  บุคคล นิติกรรม สัญญา - - - - 1,000 300
41212 กฎหมายแพ่ง 2:  หนี้ ละเมิด - 1 - - 1,100 300
41231 กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบัญญัติทั่วไป - - - - 1,000 300
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด - 1 - - 1,100 300

หมายเหตุ   ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่
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หมายเหตุ  นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (รหัสวิชาเอก 50174) ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 52311 ก่อนลงทะเบียนเรียน 

 ชุดวิชา 52310 (เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560)

ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา
(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 

วสัดุกจิกรรม
 (บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

41311 กฎหมายแพ่ง 3:  ครอบครัว มรดก - 1 - - 1,100 300
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1:  ซ้ือขาย เช่าทรัพย์  เช่าซ้ือ - 1 - - 1,100 300
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย - 1 - - 1,100 300

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1:  หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง - 1 - - 1,100 300
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:  วิธีพิจารณาความแพ่งและ

กฎหมายล้มละลาย
- - - - 1,000 300

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา - - - - 1,000 300
41421 กฎหมายภาษีอากร 1:  ภาษีเงินได้ - - - - 1,000 300
41432 กฎหมายอาญา 3:  ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น - 1 - - 1,100 300
41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย - - - 1,000 2,000 1,300
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ - - - - 1,000 300
41452 สถาบันระหว่างประเทศ - - - - 1,000 300

41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน - - - - 1,000 300
41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน

ทางการค้า
- - - - 1,000 300

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน - - 1 - 1,200 300

50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น - - - - 1,000 300
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข  ส่ิงแวดล้อมและ

นิติเวชศาสตร์
- - - - 1,000 300

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค - 1 - - 1,100 300
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 1 - - - 1,200 300
52306 การท างานชุมชนด้านสาธารณสุข 1 - - - 1,200 300
52307 อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข - - - - 1,000 300
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค - 1 - - 1,100 300
52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น 1 - - 3,600 4,800 3,900
52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข - 1 - 1,000 2,100 1,300
53202 การสาธารณสุขทั่วไป - 1 - - 1,100 300
53203 สุขภาพกับการพัฒนา - 1 - - 1,100 300
53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข - 1 - - 1,100 300
53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข - - - - 1,000 300
53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข - 1 - 1,000 2,100 1,300
53407 การบริหารงานสาธารณสุข - 1 - - 1,100 300
54101 วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 1 - - - 1,200 300
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - - - - 1,000 300

หมายเหตุ
ชุดวิชา 52310 (เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560)
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (รหัสวิชาเอก 50174) ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 52311  ก่อนลงทะเบียนเรียน

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์
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ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา
(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 

วสัดุกจิกรรม
 (บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

54109 การยศาสตร์ - - - - 1,000 300
54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - - - 1,000 2,000 1,300

54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน 2 - - 2,100 3,500 2,400
54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย
- 1 - - 1,100 300

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย - - - - 1,000 300
54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 - - 3,900 5,700 4,200
55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 2 - - - 1,400 300
55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์ - 1 - - 1,100 300
55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย - 1 - - 1,100 300
55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย - 1 - - 1,100 300
55310 นวดแผนไทย 1 2 - - - 1,400 300
55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย 4 - - 4,700 6,500 5,000
55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย - - - 3,800 4,800 4,100
55313 ผดุงครรภ์แผนไทย 1 - - 6,600 7,800 6,900
55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1 - - - 5,000 6,000 5,300
55317 เวชกรรมแผนไทย 1 - - - 5,800 6,800 6,100
55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 1 - - 7,100 8,300 7,400
*55320 ร่างกายมนุษย์ 4 - - 800 2,600 1,100
*55322 ร่างกายมนุษย์ 4 - - 800 2,600 1,100
*55325 นวดแผนไทย 1 2 - - 6,200 7,600 6,500
*55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย - - - 3,800 4,800 4,100
*55327 ผดุงครรภ์แผนไทย 1 - - 6,600 7,800 6,900
*55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1 - - - 5,000 6,000 5,300
*55331 เวชกรรมแผนไทย 1 - - - 5,800 6,800 6,100
*55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 1 - - 7,100 8,300 7,400
56201 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ - - - - 1,000 300
57203 ทางเลือกส าหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข - - - - 1,000 300
57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข - - - - 1,000 300
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น - 1 - - 1,100 300
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 1 - - - 1,200 300
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ - - - - 1,000 300
60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น - - - - 1,000 300
60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง - - - - 1,000 300

หมายเหตุ * เป็นชุดวชิาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วชิาเอก 50424

กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา
(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 

วสัดุกจิกรรม
 (บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 1 - - 1,300 300
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 1 - - - 1,200 300
60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ - 1 - - 1,100 300
60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม - 1 - - 1,100 300
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ - - - - 1,000 300
60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ 1 - - 1,000 2,200 1,300
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน - 1 - - 1,100 300
61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ - 1 - - 1,100 300
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ - 1 - - 1,100 300
70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน - - - - 1,000 300
70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น - - - - 1,000 300
70301 พัฒนาการเด็กและการเล้ียงดู - - - - 1,000 300
70311 ชีวเคมีพื้นฐาน - - - - 1,000 300
70321 ครอบครัวและส่ิงแวดล้อม - - - - 1,000 300
70324 อนามัยครอบครัว - - - - 1,000 300
70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน - - - - 1,000 300
70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ - - - 1,000 2,000 1,300
70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย - - - - 1,000 300
70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ - - - - 1,000 300
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ - - 1 - 1,200 300
71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 - - - 1,200 300
71202 โภชนาการมนุษย์ - 1 - - 1,100 300
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น - - - - 1,000 300
71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร - - - - 1,000 300
71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ - - - - 1,000 300
71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร 1 - - - 1,200 300
71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์ 1 - - 1,000 2,200 1,300
72201 ครอบครัวศึกษา - 1 - - 1,100 300
72202 พัฒนาการวัยเด็ก - - - - 1,000 300
72301 พัฒนาการวัยรุ่น - - - - 1,000 300
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว - - - - 1,000 300
72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก - - - - 1,000 300
72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว - - - 1,000 2,000 1,300
80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย - 1 - - 1,100 300
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ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา
(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 

วสัดุกจิกรรม
 (บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ - - - - 1,000 300
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย - - - - 1,000 300
80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 1 - - - 1,200 300
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย - 1 - - 1,100 300
80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน - - - - 1,000 300
80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ - - - 1,000 2,000 1,300
81310 ปรัชญาการเมือง - - - - 1,000 300
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ - - - - 1,000 300
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ - 1 - - 1,100 300
81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ - - - - 1,000 300
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ - - - - 1,000 300

81427 กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์ - 1 - - 1,100 300
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐาน  

ส าหรับรัฐศาสตร์
- - - - 1,000 300

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - - - - 1,000 300
82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม - - - - 1,000 300
82322 สังคมโลก - - - - 1,000 300
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 - - - 1,200 300
82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก - - - - 1,000 300
82422 มหาอ านาจกับการเมืองโลก - - - - 1,000 300
82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย - - - - 1,000 300
90303 พืชเศรษฐกิจ 1 1 - - 1,300 300
90305 การผลิตสัตว์ 1 - - - 1,200 300
90307 การผลิตพืช - - - - 1,000 300
90406 ดิน น้ า และปุ๋ย - 1 - - 1,100 300
91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร - - - - 1,000 300
91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร - - - - 1,000 300
91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร - - - - 1,000 300
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 1 - - - 1,200 300
91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร - - - - 1,000 300
91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 1 - - - 1,200 300
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อส่ิงแวดล้อม - 1 - - 1,100 300
91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร 1 - - - 1,200 300
91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร - - - 1,000 2,000 1,300
91427 การป่าไม้ชุมชน - - - - 1,000 300

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
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หมายเหตุ  1. ชุดวิชา 93256* และชุดวิชา 93455* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะจึงไม่อนุญาต ให้นักศึกษาในเรือนจำาลงทะเบียน 2 ชุดวิชานี้
  ในภาคการศึกษาเดียวกัน
 2. ชุดวิชา 93460** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
  ของมหาวิทยาลัย
 3. (ปป) เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1/2560

ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ต่อ)

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา
(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 

วสัดุกจิกรรม
 (บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม (ปป) - - - - 1,000 300
91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่า

ไม้และส่ิงแวดล้อม
1 - - - 1,200 300

91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1 - - - 1,200 300

91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ - - 1 - 1,200 300
91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ

ส่ิงแวดล้อม
- - - 1,000 2,000 1,300

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ - 1 - - 1,100 300
92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ - 1 - - 1,100 300
92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง - - - - 1,000 300
92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ 1 - - - 1,200 300
92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ - - - - 1,000 300
92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 1 - - - 1,200 300
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 1 - - - 1,200 300
92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ - - - 1,000 2,000 1,300
*93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช 3 - - 2,400 4,000 2,700
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 1 - - - 1,200 300
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช (ปป) - - - - 1,000 300
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 1 - - - 1,200 300
93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช - - - 1,000 2,000 1,300
93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก  (มีฝึกปฏิบัติ) - - - 2,300 3,300 2,600
93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ - - - 1,000 2,000 1,300
93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช - 1 - - 1,100 300
*93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 1 - - 2,400 3,600 2,700
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) (ปป) - - - - 1,000 300
93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ 

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
- - - - 1,000 300

**93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (มีฝึกปฏิบัติ) 2 - - 2,800 4,200 3,100

93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 1 - - - 1,200 300

93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) 1 - - - 1,200 300

93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ - - - - 1,000 300

หมายเหตุ
     ในภาคการศึกษาเดียวกนั

     ขา่วประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

2.  ชุดวิชา 93460** และชุดวิชา 96413**  เป็นชุดวิชาทีม่กีารฝึกปฏบิัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกจิกรรมอาจมกีารเปล่ียนแปลง ขอใหน้ักศึกษาติดตาม

3.  (ปป)  เป็นชุดวิชาทีม่กีารปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนัน้นักศึกษาต้องส่ังซ้ือวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที ่1/2560

1.  ชุดวิชา 93256*  และชุดวิชา 93455* เป็นชุดวิชาทีม่กีารฝึกปฏบิัติเสริมทักษะจงึไม่อนุญาต ใหน้ักศึกษาในเรือนจ าลงทะเบียน 2 ชุดวิชานี้

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(มี ฝึกปฏิบัติ)

(มี ฝึกปฏิบัติ)

ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ไม้ฯ

วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
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หมายเหตุ  ชุดวิชา 96413** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตาม

 ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
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รวมทั้งหมด 405 ชุดวิชา
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10103   ทักษะชีวิต 10131   สังคมมนุษย์
10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 10141   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต
10161   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 10172   การอ่านภาษาอังกฤษ
10162   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร  11111   สังคมและวัฒนธรรมไทย
10163   ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 12306   วรรณคดีไทย 
10171   การใช้ภาษาอังกฤษ 12407   แนวคิดไทย
11006   ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ 13203   การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
11008   ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 13411   ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
12301   วิวัฒนาการการเมืองไทย 14212   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
13201   สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 14317   การอ่านภาษาอังกฤษ 2
13413   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 15206   ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
14421   การเขียนภาษาอังกฤษ 2 15233   ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
15205   หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์   ส าหรับนักนิเทศศาสตร์
16360   การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 15307   กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
16426   การสร้างสรรค์งานโฆษณา 20101   พื้นฐานการศึกษา
16440   การเขียนส าหรับส่ือส่ิงพิมพ์ 20301   เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
16445   การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 20302   สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
16448   การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 22304   การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
16452   การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 24415   การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
16457   การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 25304   การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
20303   จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
21002   นวัตกรรมการส่ือสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 27401   ส่ือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21007   อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 30201   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
*21223   การจัดการศึกษาและหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย 30210   การจัดการการผลิตและด าเนินงานและหลักการตลาด
24403   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์ 31302   การส ารวจปริมาณและการประมาณราคา
24404   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ *31411   การจัดการทรัพยากรอาคาร

  และสร้างเสริมประสบการณ์ 32204   การบัญชีขั้นต้น
24405   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ 32207   การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
24413   การประเมินโครงการ 32209   การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
27416   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 32303   การจัดการการเงิน
30204   องค์การและการจัดการ 32304   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
30205   คณิตศาสตร์และสถิติ 32316   การจัดการการขายและศิลปะการขาย
30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560
วันเสาร์ที ่ 27 มกราคม  2561

เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.

ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
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31301   การวางแผนงานก่อสร้าง 32335   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32201   คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 32426   การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
32205   การบัญชีขั้นกลาง 2 32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 32443   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
32210   องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์   และการสอบบัญชี
32301   การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 32444   การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
32310   ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน 32446   การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
32311   การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 32447   การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร
32324   การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 32449   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
32333   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 32451   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจน าเข้า-ส่งออก
32338   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 32453   การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
32401   การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 32466   การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
32448   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ 32475   การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
32454   การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 32484   ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยวอาเซียน
32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด 33202   การคลังและงบประมาณ
32477   การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ 33205   การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร ®

  ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 33306   ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ ®
33206   การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน ® 33447   การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
33304   ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 33449   การบริหารการบริการสาธารณะ
33308   นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ® 33451   การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
41211   กฎหมายแพ่ง 1:  บุคคล นิติกรรม สัญญา 33452   กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองท้องที่ ®
41212   กฎหมายแพ่ง 2:  หนี้ ละเมิด 41003   การบริหารจัดการชุมชน
41432   กฎหมายอาญา 3:  ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น 41231   กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบัญญัติทั่วไป
41451   กฎหมายระหว่างประเทศ 41321   กฎหมายพาณิชย์ 1:  ซ้ือขาย เช่าทรัพย์  เช่าซ้ือ
52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 41342   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:  วิธีพิจารณาความแพ่ง
53203   สุขภาพกับการพัฒนา   และกฎหมายล้มละลาย
53304   การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข 41421   กฎหมายภาษีอากร 1:  ภาษีเงินได้
54101   วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 52302   วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
54115   กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52306   การท างานชุมชนด้านสาธารณสุข
54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย 53407   การบริหารงานสาธารณสุข
54118   ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 54102   การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
55302   วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 54111   ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(1)55310   นวดแผนไทย 1 55309   จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
55311   การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย 55317   เวชกรรมแผนไทย 1
55313   ผดุงครรภ์แผนไทย 55319   การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

วันเสาร์ที ่ 27 มกราคม  2561 (ตอ่)
เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
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(2)55325   นวดแผนไทย 1 (4)55331   เวชกรรมแผนไทย 1
(4)55327   ผดุงครรภ์แผนไทย (4)55333   การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
56201   โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 57301   การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
60328   สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น 60227   ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60331   เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 60450   เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
60370   เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 60482   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
61401   การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 61408   เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
70201   คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 70321   ครอบครัวและส่ิงแวดล้อม
70301   พัฒนาการเด็กและการเล้ียงดู 70324   อนามัยครอบครัว
70433   การพัฒนาที่อยู่อาศัย 71200   มนุษย์กับระบบนิเวศ
70434   การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 71309   สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
71203   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 72401   ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
71310   การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร 80202   สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
72201   ครอบครัวศึกษา 80205   พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
72301   พัฒนาการวัยรุ่น 81310   ปรัชญาการเมือง
81311   หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 81314   หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
81417   การบริหารและการพัฒนาองค์การ 81427   กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์
82201   หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  82322   สังคมโลก
82423   การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 82325   ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
91209   การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 82422   มหาอ านาจกับการเมืองโลก
91324   หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อส่ิงแวดล้อม 90406   ดิน น้ า และปุ๋ย
91413   การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร (6)91307   การพัฒนาชุมชนเกษตร
92217   ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ (6)91311   การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 
92424   การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 91428   กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม
93335   วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 91465   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
93454   สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช 92220   กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
*93469   การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ 93354   อาหารและการให้อาหารสัตว์
94431   การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 93457   การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  (ไม ่ฝึกปฏิบัติ)
96102   คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 93458   การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
96405   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 93460   การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (มีฝึกปฏิบัติ)
97315   เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และการบ ารุงรักษา 94432   สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร

  ในอุตสาหกรรม 96304   การส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
97403   เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 97101   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
97419   มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม 97212   เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม

  และมาตรฐานอุตสาหกรรม 97214   วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(มี ฝึกปฏิบัติ)
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97431   เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ 97420   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
99313   การส่ือสารไร้สายและเครือข่าย   ส าหรับอุตสาหกรรม
99314   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 99315   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

หมายเหตุ *  ชุดวิชาที่เปิดสอนคร้ังแรก                                                                   
®  เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ (การบริหารการปกครองท้องที่)
(1) รหัสชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยต่อเนื่อง 2 ปี ลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ
(2) รหัสชุดวิชา 55325 นวดแผนไทย 1  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 4 ปี ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2553 2554 และ 2556
   ลงทะเบียนเรียนโดยมีการฝึกปฏิบัติ
(3) รหัสชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เปิดเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรเก่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ
(4) ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียน
(6) เปิดสอน 2 ภาคการศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562

หมายเหตุ  * ชุดวิชาที่เปิดสอนครั้งแรก
 ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ. (การบริหารการปกครองท้องที่)
 (1) รหัสชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1 สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยต่อเนื่อง 2 ปี ลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ
 (2) รหัสชุดวิชา 55325 นวดแผนไทย 1 สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 4 ปี ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2553 2554 และ 2556
  ลงทะเบียนเรียนโดยมีการฝึกปฏิบัติ
 (3) รหัสชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เปิดเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรเก่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ 
 (4) สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียน
 (6) เปิดสอน 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562
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10121   อารยธรรมมนุษย์ 10151   ไทยศึกษา
10152   ไทยกับสังคมโลก 11201   คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์
10164   สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 12305   ศิลปะกับสังคมไทย
10201   ประวัติศาสตร์ไทย 12409   ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
11112   วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย 13312   การวิเคราะห์สารสนเทศ
13412   แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 13323   การจัดการการเงินและการจัดการการด าเนินงาน

  และวิทยาศาสตร์ 13401   ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
13421   การจัดการงานส านักงาน 13414   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
14111   ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 14215   ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
14318   หลักการแปล 14320   การออกเสียงภาษาอังกฤษ
14422   การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล 14423   ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
15231   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่ือมวลชน 16338   การข่าวเบื้องต้น
15336   การบริหารกิจการส่ือสาร 16344   การพูดและการแสดงส าหรับวิทยุกระจายเสียง
15337   การส่ือสารกับการพัฒนา 16347   การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
16361   การบริหารจัดการและกลยุทธ์การส่ือสารชุมชน 16350   ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
20203   การศึกษากับชีวิตและชุมชน 16353   การส่ือสารการตลาด
21001   พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 16359   ความรู้เบื้องต้นการส่ือสารชุมชน
21006   สุขภาวะเด็กปฐมวัย 16412   ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
24414   การประเมินหลักสูตร 20304   พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
25406   กิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนว 20401   ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
26301   การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 21003   การเล่น ของเล่น และเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย
27101   อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 21008   การพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย
30105   การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง 24402   การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
30203   การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 24407   ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
30206   กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 24412   การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 25302   หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 25407   ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
31408   เทคโนโลยีการก่อสร้างและเคร่ืองจักรกล 26403   แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
32302   การจัดการการตลาด 26407   ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
32314   การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 27104   วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
32326   การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ 31305   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง
32332   การจัดการความเส่ียงและหลักการประกันภัย 31405   การวิเคราะห์โครงการ
32336   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 31406   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
32361   ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 32208   การบัญชีขั้นกลาง  2  รายงานการเงิน  
32403   พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ   และการวิเคราะห์งบการเงิน

เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
วันอาทิตยท์ี ่ 28 มกราคม  2561 (ตอ่)
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วันอาทิตยท์ี ่ 28 มกราคม  2561 (ตอ่)

32422   หลักการประกันภัย 32322   การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี 
32445   การบัญชีระหว่างประเทศ 32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
32455   ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 32339   การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต
32473   การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 32435   ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
32479   การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม 32456   ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
32486   การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ 32457   การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
33203   เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ 32481   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
33307   กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับ   และการโรงแรม

  นักปกครองท้องที่ ® 32482   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
33421   หลักการบริหารท้องถิ่น 32483   สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร
33432   การบริหารส านักงาน 32488   นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
33435   อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 33204   กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ ®
33439   กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน
33443   การบริหารการเปล่ียนแปลง 33401   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
33448   การบริหารการคลังท้องถิ่น 33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
33450   การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 33445   ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
40101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 41001   กฎหมายเกี่ยวกับผู้น าชุมชน
40103   กฎหมายเกษตร 41004   เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน
41002   เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองส าหรับผู้น าชุมชน 41232   กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
41201   กฎหมายมหาชน 41322   กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย 
41311   กฎหมายแพ่ง 3:  ครอบครัว มรดก 41341   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1:  หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
41343   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 41444   ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
*41456   การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน 41452   สถาบันระหว่างประเทศ

  ทางการค้า 41454   กฎหมายสิทธิมนุษยชน
52204   กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข  ส่ิงแวดล้อม 50101   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  และนิติเวชศาสตร์ (3)50301   การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
52307   อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข ****52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น
52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 52402   ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
53405   หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 53202   การสาธารณสุขทั่วไป
54113   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน 53406   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
55304   แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 54109   การยศาสตร์
55312   ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 55303   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
55314   เภสัชกรรมแผนไทย 1 55320   ร่างกายมนุษย์

(4)55326   ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย (4)55322   ร่างกายมนุษย์
(4)55328   เภสัชกรรมแผนไทย 1 60339   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
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57203   ทางเลือกส าหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข 60473   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60499   ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
60323   เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 70431   ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
61405   พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 71201   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
70203   หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 71416   ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
70311   ชีวเคมีพื้นฐาน 72302   นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
70421   กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 72402   ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
71202   โภชนาการมนุษย์ 80203   ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
71308   เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร 80410   ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
72202   พัฒนาการวัยเด็ก 81415   การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
80101   ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย *82227   ความคิดทางการเมืองและสังคม
80102   หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 90303   พืชเศรษฐกิจ
80309   ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน *90307   การผลิตพืช
81428   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 91310   หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร

  และพยานหลักฐาน  ส าหรับรัฐศาสตร์ 91418   ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
*82328   นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 91463   ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
90305   การผลิตสัตว์   ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม
91108   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร 91467   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
*91109   หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   และส่ิงแวดล้อม
91427   การป่าไม้ชุมชน 92322   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
91466   การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 92425   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
92116   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 93256   การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
92221   เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ 93442   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
92423   วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 93446   การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก  (มีฝึกปฏิบัติ)
93352   หลักการจัดการการผลิตพืช 93448   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
93455   การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 93462   การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม ่ฝึกปฏิบัติ)
93461   การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 94433   ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
94329   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 96411   ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
96413   การออกแบบและพัฒนาเว็บ 96412   การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 97210   คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97317   ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิต 97215   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

  ในอุตสาหกรรม 97421   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
97410   การจัดการธุรกิจการพิมพ์ 97432   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97423   การวางผังโรงงานและการศึกษาการท างาน 99409   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

  ในอุตสาหกรรม

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(มี ฝึกปฏิบัติ)
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รวมทั้งหมด 405 ชุดวิชา                      สิ้นสุดการสอบ

       ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที ่1/2560

เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
วันอาทิตยท์ี ่ 28 มกราคม  2561 (ตอ่)

99311   ระบบส านักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

99411   การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
99415   วิศวกรรมซอฟต์แวร์

               สิ้นสุดการสอบ
หมายเหตุ  *  ชุดวิชาที่เปิดสอนคร้ังแรก

****  เปล่ียนรหัสชุดวิชาและชื่อชุดวิชาจาก 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น มติสภาวิชาการคร้ังที่ 6/2557 ต้ังแต่ภาค 1/2557
 ®  เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ (การบริหารการปกครองท้องที่)
(1) รหัสชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยต่อเนื่อง 2 ปี ลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ
 (2) รหัสชุดวิชา 55325 นวดแผนไทย 1  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 4 ปี ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2553 2554
    และ 2556 ลงทะเบียนเรียนโดยมีการฝึกปฏิบัติ
(3) รหัสชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เปิดเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรเก่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ
(4) ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียน
(6) เปิดสอน 2 ภาคการศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562

   รวมทั้งหมด 405 ชดุวิชา
หมายเหตุ  * ชุดวิชาที่เปิดสอนครั้งแรก
           **** เปลี่ยนรหัสชุดวิชาและชื่อชุดวิชาจาก 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น มติสภาวิชาการครั้งที่ 6/2557 ตั้งแต่ภาค 1/2557
 ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ. (การบริหารการปกครองท้องที่)
 (1) รหัสชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1 สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยต่อเนื่อง 2 ปี ลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ
 (2) รหัสชุดวิชา 55325 นวดแผนไทย 1 สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 4 ปี ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2553 2554 และ 2556
  ลงทะเบียนเรียนโดยมีการฝึกปฏิบัติ
 (3) รหัสชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เปิดเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรเก่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ 
 (4) สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียน
 (6) เปิดสอน 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562
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นักศึกษาโปรดทราบ

  นักศึกษา ที่ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม และ ไม่ ได้ รับ 
ใบ แจ้ง กำาหนดการ สอบ ซ่อม ขอ ให้ นักศึกษา นำา 
หลัก ฐาน การ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม บัตร ประจำา ตัว 
นักศึกษา และ บัตร ประจำา ตัว ประชาชน 
ไป ติดต่อ กอง กลาง สนาม สอบ
 เพื่อ ขอ เข้า สอบ ซ่อม ได้
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คำา ชี้แจง การ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม
ภาค การ ศึกษา ที่ 1 ปี การ ศึกษา 2560

1.  ข้อ แนะนำา ใน การ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม
	 	 1.1	 เมื่อ	นักศึกษา	ได้	ทราบ	ผล	การ	สอบไล่	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	 1/2560	 แล้ว	 และ	ปรากฏ	ว่า	สอบ	ไม่	ผ่าน 

ขอ	ให้	นักศึกษา	รีบ	ดำาเนิน	การ	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	ชุด	วิชา	ที่	สอบ	ไม่	ผ่าน	หรือ	ไม่	ได้	เข้า	สอบ	โดย	ด่วน	ที่สุด

	 	 1.2		นักศกึษา	ที	่ลง	ทะเบยีน	สอบ	ซอ่ม	ชุด	วชิา	ใด	ชดุ	วชิา	หนึง่	ไป	แลว้	จะ	ขอ	เปล่ียนแปลง	หรือ	แกไ้ข	เป็น	ชดุ	วชิา	อืน่	 

ไม่	ได้

	 	 1.3		นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน สอบ ซ่อม ภาค ปฏิบัติ ชุด วิชา ท่ี มี การ ฝึก ปฏิบัติ เสริม ทักษะ ของ สาขา วิชา 

นิเทศศาสตร์ ศึกษา ศาสตร์ เกษตร ศาสตร์ และ สหกรณ์ และ สาขา วิชา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ภาค 

การ ศึกษา ที่ 1/2560 มหาวิทยาลัย จะ จัด ให้ เข้า สอบ ซ่อม ภาค ปฏิบัติ พร้อม กับ นักศึกษา ท่ี ลง ทะเบียน เรียน 

 ชุด วิชา ดัง กล่าว ใน ภาค การ ศึกษา ที่ 1/2561 

	 	 1.4	 นกัศึกษา	ที	่ลง	ทะเบยีน	สอบ	ซอ่ม	ภาค	ปฏบิตั	ิชดุ	วชิา	ที	่ม	ีการ	ฝกึ	ปฏบิตั	ิเสรมิ	ทกัษะ	ของ	สาขา	วชิา	วทิยาศาสตร	์

สุขภาพ	และ	สาขา	วิชา	พยาบาล	ศาสตร	์ภาค	การ	ศกึษา	ที	่1/2560	มหาวทิยาลยั	จะ	จดั	ให	้เขา้	สอบ	ซอ่ม	ภาค	ปฏิบติั	หลงั	จาก 

	มี	การ	สอบ	ซ่อม	ภาค	ทฤษฎี	ไป	แล้ว	ประมาณ	 1	 สัปดาห์	 ทั้งนี้	มหาวิทยาลัย	จะแจ้ง	ราย	ละเอียด	ให้	นักศึกษา	ทราบ	เป็น 

	ราย	บุคคล	ต่อ	ไป

2.  การ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม
  2.1  ข้อ กำาหนด ใน การ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม

	 	 	 2.1.1		ให้	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ปก	ติ	หนึ่งๆ	ได้	เพียง ครั้ง เดียว

	 	 	 2.1.2		ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	จะ	ลง	ทะ	เบี	บน	สอบ	ซ่อม	 ต้อง เป็น ชุด วิชา ท่ี นักศึกษา ได้ ลง ทะเบียน เรียน 

หรือ เพิ่ม ชุด วิชา ไว้ ใน ภาค การ ศึกษา ที่ 1/2560 และ สอบ ไม่ ผ่าน	(ได	้ระดบั	คะแนน	U)	หรือ ไม่ ได้ เข้า สอบ	(ได	้ระดบั	

คะแนน	 I)	 หรือ	สอบ	ผ่าน	เฉพาะ	ภาค	ทฤษฎี	หรือ	ภาค	ปฏิบัติ	ของ	ชุด	วิชา	ที่	มี	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	เพียง	ภาค	ใด	ภาค	

หนึ่ง	(ได้	ระดับ	คะแนน	I)	เท่านั้น

  2.2  ค่า ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม	นักศึกษา	ต้อง	ชำาระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	ได้แก่

	 	 	 2.2.1		ค่า	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	ชุด	วิชา	ทั่วไป	ชุด วิชา ละ 200 บาท

	 	 	 2.2.2		คา่	ลง	ทะเบยีน	สอบ	ซอ่ม	ชุด	วชิา	ที	่ม	ีการ	ฝึก	ปฏิบตั	ิเสริม	ทกัษะ	นกัศกึษา	ตอ้ง	ชำาระ	คา่	ลง	ทะเบยีน	สอบ	

ซ่อม	ดังนี้

	 	 	 	 ก.	 กรณี	ที่	สอบ	ไม่	ผ่าน ภาค ทฤษฎี เพียง	อย่าง	เดียว	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	สอบ	ซ่อม ชุด วิชา ละ 200 บาท

	 	 	 	 ข.	 กรณี	ที	่สอบ	ไม	่ผา่น	ภาค ปฏบิตั ิเพยีง	อยา่ง	เดยีว	หรอื	สอบ	ไม	่ผา่น	ทัง้ ภาค ทฤษฎ ีและ ภาค ปฏบิตั ิ

ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	สอบ	ซ่อม	ชุด วิชา ละ 200 บาท และ ค่า วัสดุ กิจกรรม เสริม ทักษะ จำานวน	เงิน	ค่า	วัสดุ	กิจกรรม	เสริม	

ทักษะ	ของ	แต่ละ	ชุด	วิชา	มี	ปรากฏ	ที่	หน้า	46

  2.3  วธิ ีการ ลง ทะเบยีน สอบ ซอ่ม และ ชำาระ เงิน	นกัศกึษา	สามารถ	ลง	ทะเบยีน	สอบ	ซอ่ม	และ	ชำาระ	เงนิ	ได	้ตาม	

ขั้น	ตอน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	และ	ชำาระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	หน้า	45



 1 0 1 5 1  1 0 1 3 1 2  2
(6) (7) (8)(6.1) (7.1) (8.1)
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  ตัวอย่าง การก รอก แบบ ฟอร์ม การ ลง ทะเบียน และ ชำาระ ค่า ลง ทะเบียน ผ่าน เคาน์เตอร์ ธนาคาร และ 

ณ ที่ทำาการ ไปรษณีย์ Pay at Post 
	 	 นางสาวรักดี	 	 รักการเรียน	 เลข	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	 5415000357	 ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	 1/2560	 ลง	ทะเบียน	เรียน	 2	 

ชุด	วิชา	คือ	16426	การ	สร้างสรรค์	งาน	โฆษณา	และ	16353	การ	สื่อสาร	การ	ตลาด	แต่	ปรากฏ	ว่า	นางสาวรักดี		รักการเรียน		สอบ	

ได้	ใน	ระดับ	คะแนน	I	ใน	ชุด	วิชา	16426	การ	สร้างสรรค์	งาน	โฆษณา	เพราะ	ไม่	ได้	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	จึง	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	

โดย	ชำาระ	เป็น	เงินสด	ที่	ธนาคาร	กรุง	ไทย	จำากัด	(มหาชน)	สาขาแจ้งวัฒนะ	วัน	ที่	1	มีนาคม	2561	เป็น	จำานวน	เงิน	2,600	บาท	

นางสาวรักดี		รักการเรียน	จะ	ต้อง	กรอก	แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน	ดังนี้

ตัวอย่างแบบ ฟอร์ม การ ลง ทะเบียน ผ่าน เคาน์เตอร์ ธนาคาร และ ผ่าน บริการ Pay at Post  

  การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และ ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ผ่านบริการ Pay at 

Post ในการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2560	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 (1)	 กรอกรหัสประจำาตัวนักศึกษา

	 	 (2)	 กรอกรหัสตามกิจกรรมที่ต้องการลงทะเบียน	ได้แก่	4 = ลงทะเบียนสอบซ่อม

	 	 (3)	 กรอกปีการศึกษาลงทะเบียน	ได้แก่	60

	 	 (4)	 กรอกรหัสภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน	ได้แก่	4 = สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1

	 	 (5)	 กรอกจำานวนชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสอบซ่อม	เช่น	1	หรือ	2	หรือ	3

	 	 (6)	 (7)	และ	(8)	กรอกรหัสชุดวิชา	ที่ต้องการลงทะเบียนสอบซ่อม

	 	 สำาหรับการลงทะเบียนสอบซ่อมนักศึกษาต้องกรอกในช่องของวัสดุ	= 2	ดังนี้	

สำาหรับเจ้าหน้าที่

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (6.1) ค่าวัสดุ           (7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (7.1) ค่าวัสดุ           (8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (8.1) ค่าวัสดุ

ตัวอักษร

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **
(1)

(6) (7) (8)(6.1) (7.1) (8.1)

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ Pay at Post

แจ้งวัฒนะ 1  มีนาคม  2561

นางสาวรักดี  รักการเรียน 08 1632 4280

2,600
-

2,600

5 4 1 5 0 0 0 3 5 7   4  6 0  4  1

สองพันหกร้อยบาทถ้วน.

1 6 4 2 6  2

ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
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 1 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง 200 3,500 3,700

 2 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 200 4,000 4,200

 3 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 200 2,400 2,600

 4  16440  การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์  200  3,200  3,400

 5  16445  การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น  200  100  300

 6  16448  การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น  200  4,400  4,600

 7  16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น  200  4,800  5,000

 8  16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  200  2,400  2,600

 9  27104  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  200  2,200  2,400

 10  32477  การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจ 200 3,100 3,300

 11 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น 200 3,600 3,800

 12  54113  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน 200 2,100  2,300

 13  54118  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  200  3,900  4,100

 14  55311  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย  200  4,700  4,900

 15  55313  ผดุงครรภ์แผนไทย  200  6,600  6,800

 16  55314  เภสัชกรรมแผนไทย 1  200  5,000  5,200

 17  55317  เวชกรรมแผนไทย 1  200  5,800  6,000

 18  55319  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย  200  7,100  7,300

 19  **55320  ร่างกายมนุษย์  200  800  1,000

 20  **55322  ร่างกายมนุษย์   200  800  1,000

 21  **55325 นวดแผนไทย 1  200 6,200 6,400

 22  **55327 ผดุงครรภ์แผนไทย  200 6,600 6,800

 23  **55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1  200 5,000 5,200

 24  **55331 เวชกรรมแผนไทย 1  200 5,800 6,000

 25  **55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย  200 7,100 7,300

 26  93256  การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช  200  -  200

 27  93446  การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (มี ฝึกปฏิบัติ) 200  2,300  2,500

 28  93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช  200  -  200

 29  *93460  การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (มี ฝึกปฏิบัติ) 200  2,800  3,000

 30  *96413  การออกแบบและพัฒนาเว็บ 200  1,600  1,800

 31  96414  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  200  1,800  2,000

 32  97315  เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม  200  2,200  2,400

 33  97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์  200 2,700 2,900

 34  97431  เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์  200  3,700  3,900

 35  99311  ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  200  1,600  1,800

รายละเอียดค่าลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่	1/2560	ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ	(จากหัวข้อ	2.2	ในหัวข้อ	ข.)

ลำาดับที่ รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา
ค่าธรรมเนียม
สอบซ่อม

วัสดุกิจกรรม รวมต่อ
เสริมทักษะ 1	ชุดวิชา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

 ** เป็นชุดวิชาสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิชาเอก 50424



ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560 47 

10103   ทักษะชีวิต 10131   สังคมมนุษย์
10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 10141   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต
10161   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 10172   การอ่านภาษาอังกฤษ
10162   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร  11111   สังคมและวัฒนธรรมไทย
10163   ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 12306   วรรณคดีไทย 
10171   การใช้ภาษาอังกฤษ 12407   แนวคิดไทย
11006   ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ 13203   การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
11008   ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 13411   ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
12301   วิวัฒนาการการเมืองไทย 14212   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
13201   สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 14317   การอ่านภาษาอังกฤษ 2
13413   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 15206   ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
14421   การเขียนภาษาอังกฤษ 2 15233   ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
15205   หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์   ส าหรับนักนิเทศศาสตร์
16360   การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 15307   กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
16426   การสร้างสรรค์งานโฆษณา 20101   พื้นฐานการศึกษา
16440   การเขียนส าหรับส่ือส่ิงพิมพ์ 20301   เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
16445   การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 20302   สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
16448   การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 22304   การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
16452   การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 24415   การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
16457   การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 25304   การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
20303   จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
21002   นวัตกรรมการส่ือสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 27401   ส่ือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21007   อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 30201   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
21223   การจัดการศึกษาและหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย 30210   การจัดการการผลิตและด าเนินงานและหลักการตลาด
24403   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์ 31302   การส ารวจปริมาณและการประมาณราคา
24404   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ 31411   การจัดการทรัพยากรอาคาร

  และสร้างเสริมประสบการณ์ 32204   การบัญชีขั้นต้น
24405   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ 32207   การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
24413   การประเมินโครงการ 32209   การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
27416   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 32303   การจัดการการเงิน
30204   องค์การและการจัดการ 32304   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
30205   คณิตศาสตร์และสถิติ 32316   การจัดการการขายและศิลปะการขาย
30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
31301   การวางแผนงานก่อสร้าง 32335   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560
วันเสาร์ที่  5 พฤษภาคม   2561

เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
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       ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที ่1/2560

32201   คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 32426   การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
32205   การบัญชีขั้นกลาง 2 32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 32443   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
32210   องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์   และการสอบบัญชี
32301   การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 32444   การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
32310   ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน 32446   การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
32311   การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 32447   การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร
32324   การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 32449   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
32333   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 32451   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจน าเข้า-ส่งออก
32338   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 32453   การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
32401   การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 32466   การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
32448   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ 32475   การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
32454   การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 32484   ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยวอาเซียน
32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด 33202   การคลังและงบประมาณ
32477   การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ 33205   การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร ®

  ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 33306   ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ ®
33206   การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน ® 33447   การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
33304   ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 33449   การบริหารการบริการสาธารณะ
33308   นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ® 33451   การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
41211   กฎหมายแพ่ง 1:  บุคคล นิติกรรม สัญญา 33452   กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองท้องที่ ®
41212   กฎหมายแพ่ง 2:  หนี้ ละเมิด 41003   การบริหารจัดการชุมชน
41432   กฎหมายอาญา 3:  ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น 41231   กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบัญญัติทั่วไป
41451   กฎหมายระหว่างประเทศ 41321   กฎหมายพาณิชย์ 1:  ซ้ือขาย เช่าทรัพย์  เช่าซ้ือ
52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 41342   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:  วิธีพิจารณาความแพ่ง
53203   สุขภาพกับการพัฒนา   และกฎหมายล้มละลาย
53304   การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข 41421   กฎหมายภาษีอากร 1:  ภาษีเงินได้
54101   วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52302   วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
54115   กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52306   การท างานชุมชนด้านสาธารณสุข
54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย 53407   การบริหารงานสาธารณสุข
54118   ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 54102   การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
55302   วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 54111   ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
55310   นวดแผนไทย 1 55309   จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
55311   การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย 55317   เวชกรรมแผนไทย 1
55313   ผดุงครรภ์แผนไทย 55319   การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
55325   นวดแผนไทย 1 55331   เวชกรรมแผนไทย 1
55327   ผดุงครรภ์แผนไทย 55333   การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
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56201   โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 57301   การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
60328   สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น 60227   ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60331   เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 60450   เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
60370   เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 60482   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
61401   การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 61408   เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
70201   คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 70321   ครอบครัวและส่ิงแวดล้อม
70301   พัฒนาการเด็กและการเล้ียงดู 70324   อนามัยครอบครัว
70433   การพัฒนาที่อยู่อาศัย 71200   มนุษย์กับระบบนิเวศ
70434   การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 71309   สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
71203   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 72401   ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
71310   การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร 80202   สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
72201   ครอบครัวศึกษา 80205   พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
72301   พัฒนาการวัยรุ่น 81310   ปรัชญาการเมือง
81311   หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 81314   หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
81417   การบริหารและการพัฒนาองค์การ 81427   กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์
82201   หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  82322   สังคมโลก
82423   การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 82325   ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
91209   การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 82422   มหาอ านาจกับการเมืองโลก
91324   หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อส่ิงแวดล้อม 90406   ดิน น้ า และปุ๋ย
91413   การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร 91307   การพัฒนาชุมชนเกษตร
92217   ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ 91311   การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 
92424   การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 91428   กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม
93335   วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 91465   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
93454   สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช 92220   กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
93469   การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ 93354   อาหารและการให้อาหารสัตว์
94431   การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 93457   การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
96102   คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 93458   การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
96405   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 93460   การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (มีฝึกปฏิบัติ)
97315   เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และการบ ารุงรักษา 94432   สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร

  ในอุตสาหกรรม 96304   การส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
97403   เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 97101   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
97419   มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม 97212   เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม

  และมาตรฐานอุตสาหกรรม 97214   วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97431   เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ 97420   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
99313   การส่ือสารไร้สายและเครือข่าย   ส าหรับอุตสาหกรรม
99314   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 99315   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
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10121   อารยธรรมมนุษย์ 10151   ไทยศึกษา
10152   ไทยกับสังคมโลก 11201   คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์
10164   สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 12305   ศิลปะกับสังคมไทย
10201   ประวัติศาสตร์ไทย 12409   ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
11112   วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย 13312   การวิเคราะห์สารสนเทศ
13412   แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 13323   การจัดการการเงินและการจัดการการด าเนินงาน

  และวิทยาศาสตร์ 13401   ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
13421   การจัดการงานส านักงาน 13414   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
14111   ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 14215   ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
14318   หลักการแปล 14320   การออกเสียงภาษาอังกฤษ
14422   การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล 14423   ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
15231   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่ือมวลชน 16338   การข่าวเบื้องต้น
15336   การบริหารกิจการส่ือสาร 16344   การพูดและการแสดงส าหรับวิทยุกระจายเสียง
15337   การส่ือสารกับการพัฒนา 16347   การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
16361   การบริหารจัดการและกลยุทธ์การส่ือสารชุมชน 16350   ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
20203   การศึกษากับชีวิตและชุมชน 16353   การส่ือสารการตลาด
21001   พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 16359   ความรู้เบื้องต้นการส่ือสารชุมชน
21006   สุขภาวะเด็กปฐมวัย 16412   ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
24414   การประเมินหลักสูตร 20304   พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
25406   กิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนว 20401   ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
26301   การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 21003   การเล่น ของเล่น และเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย
27101   อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 21008   การพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย
30105   การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง 24402   การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
30203   การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 24407   ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
30206   กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 24412   การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 25302   หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 25407   ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
31408   เทคโนโลยีการก่อสร้างและเคร่ืองจักรกล 26403   แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
32302   การจัดการการตลาด 26407   ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
32314   การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 27104   วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
32326   การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ 31305   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง
32332   การจัดการความเส่ียงและหลักการประกันภัย 31405   การวิเคราะห์โครงการ
32336   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 31406   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
32361   ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 32208   การบัญชีขั้นกลาง  2  รายงานการเงิน  
32403   พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ   และการวิเคราะห์งบการเงิน
32422   หลักการประกันภัย 32322   การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี 
32445   การบัญชีระหว่างประเทศ 32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้

วันอาทิตยท์ี ่ 6 พฤษภาคม 2561 (ตอ่)
เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
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32455   ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 32339   การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต
32473   การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 32435   ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
32479   การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม 32456   ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
32486   การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ 32457   การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
33203   เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ 32481   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
33307   กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับ   และการโรงแรม

  นักปกครองท้องที่ ® 32482   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
33421   หลักการบริหารท้องถิ่น 32483   สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร
33432   การบริหารส านักงาน 32488   นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
33435   อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 33204   กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ ®
33439   กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน
33443   การบริหารการเปล่ียนแปลง 33401   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
33448   การบริหารการคลังท้องถิ่น 33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
33450   การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 33445   ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
40101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 41001   กฎหมายเกี่ยวกับผู้น าชุมชน
40103   กฎหมายเกษตร 41004   เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน
41002   เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองส าหรับผู้น าชุมชน 41232   กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
41201   กฎหมายมหาชน 41322   กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย 
41311   กฎหมายแพ่ง 3:  ครอบครัว มรดก 41341   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1:  หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
41343   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 41444   ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
41456   การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน 41452   สถาบันระหว่างประเทศ

  ทางการค้า 41454   กฎหมายสิทธิมนุษยชน
52204   กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข  ส่ิงแวดล้อม 50101   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  และนิติเวชศาสตร์ 50301   การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
52307   อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข 52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น
52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 52402   ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
53405   หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 53202   การสาธารณสุขทั่วไป
54113   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน 53406   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
55304   แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 54109   การยศาสตร์
55312   ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 55303   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
55314   เภสัชกรรมแผนไทย 1 55320   ร่างกายมนุษย์
55326   ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 55322   ร่างกายมนุษย์
55328   เภสัชกรรมแผนไทย 1 60339   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
57203   ทางเลือกส าหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข 60473   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60499   ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
60323   เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 70431   ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
61405   พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 71201   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
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70203   หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 71416   ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
70311   ชีวเคมีพื้นฐาน 72302   นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
70421   กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 72402   ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
71202   โภชนาการมนุษย์ 80203   ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
71308   เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร 80410   ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
72202   พัฒนาการวัยเด็ก 81415   การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
80101   ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย 82227   ความคิดทางการเมืองและสังคม
80102   หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 90303   พืชเศรษฐกิจ
80309   ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 90307   การผลิตพืช
81428   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 91310   หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร

  และพยานหลักฐาน  ส าหรับรัฐศาสตร์ 91418   ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
82328   นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 91463   ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
90305   การผลิตสัตว์   ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม
91108   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร 91467   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
91109   หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   และส่ิงแวดล้อม
91427   การป่าไม้ชุมชน 92322   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
91466   การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 92425   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
92116   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 93256   การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
92221   เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ 93442   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
92423   วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 93446   การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก  (มีฝึกปฏิบัติ)
93352   หลักการจัดการการผลิตพืช 93448   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
93455   การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 93462   การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
93461   การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 94433   ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
94329   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 96411   ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
96413   การออกแบบและพัฒนาเว็บ 96412   การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 97210   คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97317   ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิต 97215   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

  ในอุตสาหกรรม 97421   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
97410   การจัดการธุรกิจการพิมพ์ 97432   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97423   การวางผังโรงงานและการศึกษาการท างาน 99409   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

  ในอุตสาหกรรม
99311   ระบบส านักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
99411   การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
99415   วิศวกรรมซอฟต์แวร์

               สิ้นสุดการสอบ   รวมทั้งหมด 405 ชดุวิชา

หมายเหตุ  ®  เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ (การบริหารการปกครองท้องที่)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(มี ฝึกปฏิบัติ)
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หมายเหตุ  1. (ปป) เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560
 2. *** เป็นชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ หรือส่งกิจกรรมประจำาชุดวิชาทางเว็บไซต์ จึงไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  สำาหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา และไม่อนุญาตให้นักศึกษาในเรือนจำาลงทะเบียนเรียน



ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ

12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย - - - - 1,000 300
12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย - 1 - - 1,100 300
12310 วิถีไทย - - - - 1,000 300
12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว - - - - 1,000 300
12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 1 - - - 1,200 300
12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา - - - 1,000 2,000 1,300
13202 การส่ือสารในงานสารสนเทศ  (ปป) - 1 - - 1,100 300
13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ - - - - 1,000 300
13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ  (ปป) - - - - 1,000 300
13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ - 1 - - 1,100 300
13321 การเขียนเพื่อการส่ือสารธุรกิจ - 1 - - 1,100 300
13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 1 - - 1,000 2,200 1,300
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 1 - - - 1,200 300
13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด - 1 - - 1,100 300
13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 1 - - - 1,200 300

***14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง - - - - 1,000 300
***14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 - - - - 1,000 300
***14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 - - - - 1,000 300
***14216 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม - - - - 1,000 300
***14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ - - - - 1,000 300
***14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ - - - - 1,000 300
***14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ - - - 1,000 2,000 1,300
15206 ภาษาและทักษะเพื่อการส่ือสาร  (ปป) - - - - 1,000 300
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่ือมวลชน 1 - - - 1,200 300
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร 1 1 - - 1,300 300
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับนักนิเทศศาสตร์ - 1 - - 1,100 300
15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ - 1 - - 1,100 300
15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ - 1 - - 1,100 300
15336 การบริหารกิจการส่ือสาร - 1 - - 1,100 300
16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร - 1 - - 1,100 300
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง  (ปป) - 1 - - 1,100 300

หมายเหตุ
2.  *** เป็นชุดวชิาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ หรือส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาทางเวบ็ไซต์ จงึไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็น
1.  (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560

    ชุดวชิาเลือกเสรี ส าหรับนักศึกษาทุกสาขาวชิา และไม่อนุญาตให้นักศึกษาในเรือนจ าลงทะเบียนเรียน

รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา
(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 

วสัดุกจิกรรม 
(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)

  54 คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ  1. (ปป) เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560
 2. *** เป็นชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ หรือส่งกิจกรรมประจำาชุดวิชาทางเว็บไซต์ จึงไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  สำาหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา และไม่อนุญาตให้นักศึกษาในเรือนจำาลงทะเบียนเรียน



ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ
รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)

16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น - 1 - - 1,100 300
16354 ส่ือโฆษณา  (ปป) - 1 - - 1,100 300
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ - 1 - - 1,100 300
16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ - 1 - 1,000 2,100 1,300
16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง - 1 - - 1,100 300
16419 การจัดรายการโทรทัศน์ - 1 - - 1,100 300
16421 การบริหารงานโทรทัศน์ - 1 - - 1,100 300
16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 1 - - 3,700 4,900 4,000
16424 การบริหารงานภาพยนตร์ 1 - - - 1,200 300
16427 การบริหารงานโฆษณา - - 1 - 1,200 300
16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ - - - - 1,000 300
16441 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ - - - 3,200 4,200 3,500
16442 การบริหารงานส่ือส่ิงพิมพ์ - 1 - - 1,100 300
16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง - 1 - 3,500 4,600 3,800
16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 1 1 - 4,800 6,100 5,100
16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา - 1 - 3,200 4,300 3,500
16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 1 - - 2,400 3,600 2,700
16462 ความรู้และทักษะการส่ือสารชุมชน - - - - 1,000 300
16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตส่ือชุมชน - - - 4,000 5,000 4,300
20101 พื้นฐานการศึกษา - - - - 1,000 300
20201 พัฒนศึกษา - - - - 1,000 300
20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา - - - - 1,000 300
20302 สถิติ  วิจัย และประเมินผลการศึกษา 1 - - - 1,200 300
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ - - - - 1,000 300
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ - - 1 - 1,200 300
20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ - - - 1,000 2,000 1,300
21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1 - - - 1,200 300
21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย - 1 - - 1,100 300
21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 1 - - - 1,200 300
21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ 1 - - - 1,200 300
21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์ - - - - 1,000 300
21328 นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย - - - - 1,000 300

หมายเหตุ (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560

 คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560 55 



ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ
รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)

21329 การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจส าหรับ
เด็กปฐมวัย - - - - 1,000 300

21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต - - - - 1,000 300
22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี - - - - 1,000 300
22434 จริยศึกษา - - - - 1,000 300
22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2 - - - - 1,000 300
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา  (ปป) - - - - 1,000 300
24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - - - - 1,000 300
24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา - - - 1,000 2,000 1,300
24411 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านพุทธิพิสัย 1 - - - 1,200 300
24412 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย 1 - - - 1,200 300
24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา - - - - 1,000 300
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว - - - - 1,000 300
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต - 1 - - 1,100 300
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 1 - - - 1,200 300
25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว 1 - - 1,000 2,200 1,300
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 1 - - - 1,200 300
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 1 - - - 1,200 300
26405 การศึกษาทางไกล - - - - 1,000 300
26406 การพัฒนาและการใช้ส่ือการศึกษานอกระบบ 1 - - - 1,200 300
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ - - - 1,000 2,000 1,300
27102 เทคโนโลยีทางการสอน - - 1 - 1,200 300
27103 ส่ือการศึกษาพัฒนสรร - 1 - - 1,100 300
27112 การบริหารศูนย์ส่ือการศึกษา - 1 - - 1,100 300
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  (ปป) - - - 1,000 2,000 1,300
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร - - - - 1,000 300
30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร - - - - 1,000 300
30204 องค์การและการจัดการ - 1 - - 1,100 300
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ - - - - 1,000 300
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 1 - - - 1,200 300
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ - 1 - - 1,100 300

หมายเหตุ (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560

  56 คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม

สำาหรับเด็กปฐมวัย



ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ
รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 1 - - - 1,200 300
30210 การจัดการการผลิตและด าเนินงานและหลักการตลาด - 1 - - 1,100 300
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - 1 - - 1,100 300
31303 การจัดการงานสนาม - 1 - - 1,100 300
31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง - 1 - - 1,100 300
31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง - 1 - 1,000 2,100 1,300
31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ - - - - 1,000 300
31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน - - - - 1,000 300
32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ - - - - 1,000 300
32204 การบัญชีขั้นต้น - - 1 - 1,200 300
32205 การบัญชีขั้นกลาง  2 - - - - 1,000 300
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ - - 1 - 1,200 300
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

(ปป) 1 - - - 1,200 300
32208 การบัญชีขั้นกลาง  2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์

งบการเงิน 1 - - - 1,200 300
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ - - - - 1,000 300
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ - - - - 1,000 300
32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ - - - - 1,000 300
32302 การจัดการการตลาด 1 - - - 1,200 300
32303 การจัดการการเงิน - 1 - - 1,100 300
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 - - - 1,200 300
32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ - 1 - - 1,100 300
32311 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 - 1 - - 1,100 300
32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 - - - - 1,000 300
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย - 1 - - 1,100 300
32320 การบัญชีขั้นกลาง  1 - - - - 1,000 300
32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี - - - - 1,000 300
32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน - - - - 1,000 300
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ 1 - - - 1,200 300
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ - - - - 1,000 300
32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ - 1 - - 1,100 300

หมายเหตุ (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560
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ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ
รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)

32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง 1 - - - 1,200 300
32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงส าหรับนักการเงิน - - 1 - 1,200 300

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 1 - - - 1,200 300
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ - - - - 1,000 300
32332 การจัดการความเส่ียงและหลักการประกันภัย 1 - - - 1,200 300
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 1 - - - 1,200 300
32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด - 1 - - 1,100 300
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว - 1 - - 1,100 300
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน - 1 - - 1,100 300
32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม - 1 - - 1,100 300
32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการด าเนินงาน  (ปป) - - - - 1,000 300
32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย - 1 - - 1,100 300
32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร - - - - 1,000 300
32406 การจัดการสินเชื่อ - - - - 1,000 300
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก 1 - - - 1,200 300
32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย - 1 - - 1,100 300
32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ - - - - 1,000 300
32421 การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ - - - - 1,000 300
32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญชี

เฉพาะกิจการ - - - - 1,000 300
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา - 1 - - 1,100 300
32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 1 - - 1,000 2,200 1,300
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี 1 - - - 1,200 300
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง - - 1 - 1,200 300
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง - 1 - - 1,100 300
32447 การบัญชีภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร - - - - 1,000 300
32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ - - - - 1,000 300
32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ - 1 - - 1,100 300
32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

แห่งการเรียนรู้ 1 - - - 1,200 300

หมายเหตุ (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560
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ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ
รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 1 - - - 1,200 300
32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน - - - 1,000 2,000 1,300
32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 1 - - - 1,200 300
32474 การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด 1 - - - 1,200 300
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก - - - - 1,000 300
32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ - 1 - - 1,100 300
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการ

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล - 1 - - 1,100 300
32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 1 - - 2,300 3,500 2,600
32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว 

และการโรงแรม 1 - - 1,000 2,200 1,300
32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ - - - 1,000 2,000 1,300
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร - - - 1,000 2,000 1,300
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 - - 7,000 8,200 7,300
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการ

จัดการที่พักทางเลือก 1 - - - 1,200 300
33201 การบริหารราชการไทย - - - - 1,000 300
33202 การคลังและงบประมาณ - - - - 1,000 300
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ - 1 - - 1,100 300
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ - - - - 1,000 300
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย - 1 - - 1,100 300
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน - 1 - - 1,100 300
33304 ขอบข่ายการศึกษา และวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ - - - - 1,000 300
33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินส าหรับนักปกครองท้องที่ ® - 1 - - 1,100 300
33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับนักปกครองท้องที่ ® - - - - 1,000 300
33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ® - 1 - - 1,100 300
33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ 1 - - 1,000 2,200 1,300
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - 1 - - 1,100 300
33411 การแรงงานสัมพันธ์ - - - - 1,000 300
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1 - - - 1,200 300
33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค - 1 1 - 1,300 300

หมายเหตุ   ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่
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ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ
รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท - 1 - - 1,100 300
33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร - - - - 1,000 300
33432 การบริหารส านักงาน - - - - 1,000 300
33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ - - - - 1,000 300
33436 การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด - - - - 1,000 300
33437 การบริหารงานราชทัณฑ์ - - - - 1,000 300
33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี - - - - 1,000 300
33440 การบริหารงานสรรพสามิต - - - - 1,000 300
33441 การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี - - - - 1,000 300
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ 1 - - - 1,200 300
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ - 1 - - 1,100 300
33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ ® - 1 - 1,000 2,100 1,300
33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น - - - - 1,000 300
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป - 1 1 - 1,300 300
40205 กฎหมายธุรกิจ - - - - 1,000 300
41004 เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน - - - 1,000 2,000 1,300
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน - - - - 1,000 300
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - 1,000 300
41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน - - 1 - 1,200 300
41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 1 - - 1,100 300
41201 กฎหมายมหาชน - 1 - - 1,100 300
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล  นิติกรรม  สัญญา - - - - 1,000 300
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด - 1 - - 1,100 300
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน - 1 - - 1,100 300
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป - - - - 1,000 300
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด - 1 - - 1,100 300
41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ต๋ัวเงิน - 1 - - 1,100 300
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4:  หุ้นส่วน  บริษัท  (ปป) 2 - - - 1,400 300
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง - 1 - - 1,100 300
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง

และกฎหมายล้มละลาย - - - - 1,000 300
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา - - - - 1,000 300

หมายเหตุ 1.   ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่
2.  (ปป)  เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560
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หมายเหตุ  1. ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่
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ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)

41401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย - - - - 1,000 300
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ - - - - 1,000 300
41404 กฎหมายแรงงาน - 1 - - 1,100 300
41405 กฎหมายส่ิงแวดล้อม - - - - 1,000 300
41431 การบริหารงานยุติธรรม - 1 - - 1,100 300
41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย - - - 1,000 2,000 1,300
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ - - - - 1,000 300
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา - 1 - - 1,100 300
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 4 - - - 1,800 300
50103 สถิติและการวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 - - - 1,400 300
52203 อนามัยส่ิงแวดล้อม - - - - 1,000 300
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม 

และนิติเวชศาสตร์ - - - - 1,000 300
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 1 - - - 1,200 300
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - 1 - - 1,100 300
52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ - 1 - - 1,100 300
52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 4 - - 3,500 5,300 3,800
52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข - 1 - 1,000 2,100 1,300
53202 การสาธารณสุขทั่วไป - 1 - - 1,100 300
53303 การจัดการสาธารณภัย 1 - - - 1,200 300
53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข - 1 - - 1,100 300
53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข - 1 - - 1,100 300
53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข - 1 - 1,000 2,100 1,300
53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน - - - - 1,000 300
54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 1 - - - 1,200 300
54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - - - 1,000 2,000 1,300
54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย - - - - 1,000 300
54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม - 1 - - 1,100 300
54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย - - - - 1,000 300
54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน - - - - 1,000 300

หมายเหตุ
ชุดวิชา 52310 (เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560)
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (รหัสวิชาเอก 50174) ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 52311  ก่อนลงทะเบียนเรียน
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 (เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560)
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55301 การวิจัยส าหรับการแพทย์แผนไทย - 1 - - 1,100 300
55305 ธรรมานามัย 1 - - - 1,200 300
55306 เภสัชพฤกษศาสตร์ - - 3 - 1,600 300
55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 1 - - 6,000 7,200 6,300
55308 เวชกรรมแผนไทย 1 1 - - 1,300 300
55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  (ปป) - - - 3,800 4,800 4,100
55315 นวดแผนไทย 2 - - 1 6,200 7,400 6,500
55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย 2 - - 6,000 7,400 6,300
55318 เวชกรรมแผนไทย 2 1 - - 5,800 7,000 6,100
55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2 - - - 5,000 6,000 5,300
*55323 เภสัชพฤกษศาสตร์ - - 3 - 1,600 300
*55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 1 - - 6,000 7,200 6,300
*55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย - - - 3,800 4,800 4,100
*55329 นวดแผนไทย 2 - - 1 6,200 7,400 6,500
*55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย 2 - - 6,000 7,400 6,300
*55332 เวชกรรมแผนไทย 2 1 - - 5,800 7,000 6,100
*55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 - - - 5,000 6,000 5,300
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  (ปป) - 1 - - 1,100 300
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ - 1 - - 1,100 300
60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น - - - - 1,000 300
60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา - - - - 1,000 300
60338 เทคโนโลยีและความจ าเริญทางเศรษฐกิจ 1 1 - - 1,300 300
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ - 1 - - 1,100 300
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก 1 - - - 1,200 300
60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 1 - - 1,300 300
60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน - 1 - - 1,100 300
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการศึกษา

เศรษฐศาสตร์ - - - - 1,000 300
60436 สถาบันการเงินและการลงทุน - 1 - - 1,100 300
60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ 1 - - 1,000 2,200 1,300
61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ - - - - 1,000 300
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด - - - - 1,000 300

หมายเหตุ 1. * เป็นชุดวชิาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วชิาเอก 50424

2. (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560
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หมายเหตุ  1. *เป็นชุดวิชาสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) วิชาเอก 50424
 2. (ปป) เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560
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70301 พัฒนาการเด็กและการเล้ียงดู - - - - 1,000 300
70311 ชีวเคมีพื้นฐาน - - - - 1,000 300
70314 การผลิตและการใช้อาหาร - - - - 1,000 300
70323 สุขภาพเด็ก - - - - 1,000 300
70324 อนามัยครอบครัว - - - - 1,000 300
70411 อนามัยชุมชน - - - - 1,000 300
70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน - - - - 1,000 300
70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ - - - - 1,000 300
70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ - - - 1,000 2,000 1,300
71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 - - - 1,200 300
71204 โภชนศึกษาและการส่ือสาร - - - - 1,000 300
71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 1 - - 3,900 5,100 4,200
71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหาร

และโภชนาการ - 1 - - 1,100 300
71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร - - - - 1,000 300
71411 อาหารและโภชนบ าบัด - - - - 1,000 300
71412 อาหาร โภชนาการศึกษาและการส่ือสาร 1 1 - - 1,300 300
71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร - - - - 1,000 300
71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร - - - - 1,000 300
71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน 1 - - - 1,200 300
71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ 1 - - 1,000 2,200 1,300
72101 จิตวิทยาเพื่อการด ารงชีวิต - - - - 1,000 300

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิต - 1 - - 1,100 300
72204 เศรษฐกิจครอบครัว - 1 - - 1,100 300
72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว - - 1 - 1,200 300
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 - - - 1,200 300
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการส าหรับครอบครัว - 1 - - 1,100 300
72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน - 1 - - 1,100 300
72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว - - - 1,000 2,000 1,300
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย - - - - 1,000 300
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย - - - - 1,000 300
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย - - - - 1,000 300

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย - 1 - - 1,100 300
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80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย - 1 - - 1,100 300

80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย - 1 - - 1,100 300
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ - - - - 1,000 300
80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ - - - - 1,000 300
80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ - - - 1,000 2,000 1,300
81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ - 1 - - 1,100 300
81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ - - - - 1,000 300
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 4 - - - 1,800 300
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ - - - - 1,000 300
81427 กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์ - 1 - - 1,100 300
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน

ส าหรับรัฐศาสตร์  (ปป) - - - - 1,000 300
82202 การเมืองเปรียบเทียบ - - - - 1,000 300
82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ - - - - 1,000 300
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย - - - - 1,000 300
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ - 1 - - 1,100 300
82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ - - - - 1,000 300
82327 อาเซียนเบื้องต้น - - - - 1,000 300
82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย - - - - 1,000 300
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา - - - - 1,000 300
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา - - - - 1,000 300
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก - - - - 1,000 300
83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายส าหรับนักรัฐศาสตร์ - - - - 1,000 300
90201 การจัดการฟาร์ม - 1 - - 1,100 300
90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ - - - - 1,000 300
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและส่ิงแวดล้อม - 1 1 - 1,300 300
90206

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - - - - 1,000 300

90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร - - - - 1,000 300
91110 สารสนเทศและส่ือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร - - - - 1,000 300
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร - - - - 1,000 300
91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 1 - - - 1,200 300
91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 1 - - - 1,200 300

หมายเหตุ  (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560
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เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติฯ
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91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ - - - - 1,000 300
91326 วนศาสตร์เกษตร 1 - - - 1,200 300
91349 สารสนเทศและส่ือที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 1 - - - 1,200 300
91350 การเป็นผู้น า  มนุษยสัมพันธ์  และจิตวิทยาส าหรับ

เกษตรกร 1 - - - 1,200 300
91357 พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม 1 - - - 1,200 300
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ - - - - 1,000 300
91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร - - - - 1,000 300
91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร - - - 1,000 2,000 1,300
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร - - - - 1,000 300
91458 การจัดการส่ิงแวดล้อมป่าไม้ - 1 - 100 1,200 400
91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ - 1 - - 1,100 300
91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ

ส่ิงแวดล้อม - - - 1,000 2,000 1,300
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม - 1 - - 1,100 300
92222 การบัญชี การเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ - - - - 1,000 300
92223 การจัดการการเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ - - - - 1,000 300
92320 การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์ - 1 - - 1,100 300
92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 1 - - - 1,200 300
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 1 - - - 1,200 300
92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ - - - 1,000 2,000 1,300
*93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช 3 - - 2,400 4,000 2,700
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 2 - - - 1,400 300
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช 1 - - - 1,200 300
93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ - - 1 - 1,200 300
93353 การจัดการผลผลิตพืช - - - - 1,000 300
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 1 - - - 1,200 300
93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช - - - 1,000 2,000 1,300
93447 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  ( มี ฝึกปฏิบัติ ) - - - 2,500 3,500 2,800
93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ - - - 1,000 2,000 1,300
*93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 1 - - 2,400 3,600 2,700

หมายเหตุ
  ในภาคการศึกษาเดียวกนั

  ชุดวิชา *93256  และชุดวิชา *93455 เป็นชุดวิชาทีม่กีารฝึกปฏบิัติเสริมทักษะจงึไม่อนุญาต ใหน้ักศึกษาในเรือนจ าลงทะเบียน 2 ชุดวิชานี้

 คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560 65 

หมายเหตุ  ชุดวิชา *93256 และชุดวิชา *93455 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะจึงไม่อนุญาต ให้นักศึกษาในเรือนจำาลงทะเบียน 2 ชุดวิชานี้
 ในภาคการศึกษาเดียวกัน

(มี ฝึกปฏิบัติ)



ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ
รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)

93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ ) 1 - - - 1,200 300
93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ  (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) - - - - 1,000 300
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  ( ไม่ ฝึกปฏิบัติ ) - - - - 1,000 300
93465 การจัดการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 1 - - - 1,200 300

94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร - 1 - - 1,100 300
94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ใน

ธุรกิจการเกษตร - 1 - - 1,100 300
94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร - - - 1,000 2,000 1,300
94461 การเงินธุรกิจการเกษตร 1 - - - 1,200 300
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ - 1 - - 1,100 300
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 - - - 1,400 300
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - 1,000 300
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม - - - - 1,000 300
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน - 1 - - 1,100 300
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ - - - - 1,000 300
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล - - - 1,600 2,600 1,900
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบัญชีการเงินและการบัญชี

เพื่อการจัดการ 1 - - - 1,200 300
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 1 - - - 1,200 300
97211 กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - - - 1,000 300
97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

และเทคนิคการผลิต 1 - - - 1,200 300
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1 - - - 1,200 300

**97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ - - - 2,800 3,800 3,100
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตใน

อุตสาหกรรม 1 - - - 1,200 300
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

ในอุตสาหกรรม - - - 2,600 3,600 2,900
97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - - - 3,200 4,200 3,500
97406 เทคนิคหลังพิมพ์ - - - 3,200 4,200 3,500

หมายเหตุ
ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
ชุดวิชา **97216 และชุดวิชา ** 99413 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตาม
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หมายเหตุ  ชุดวิชา **97216 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ของมหาวิทยาลัย

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)



ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ
รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา

(1) วสัดุประจ าชุดวชิา (แผ่น) (2) 
วสัดุกจิกรรม 

(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)

97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
ทางการพิมพ์ 1 - - - 1,200 300

97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม
ในอุตสาหกรรม - - - - 1,000 300

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม - 1 - 1,000 2,100 1,300
97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม 

ทางอุตสาหกรรม 1 - - - 1,200 300
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม - 1 - - 1,100 300
99201 วิทยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร - - 1 - 1,200 300
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - - - 1,000 2,000 1,300
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ - - - - 1,000 300
99312 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร - - 1 - 1,200 300
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ - - 1 - 1,200 300
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร - - - 1,000 2,000 1,300
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม - - 1 - 1,200 300
99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย - - 1 2,600 3,800 2,900

**99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง - - - 2,600 3,600 2,900
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย - - 1 - 1,200 300

หมายเหตุ
ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

ชุดวิชา **97216 และชุดวิชา **99413  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตาม

  รวมทั้งหมด 433 ชุดวิชา
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หมายเหตุ  ชุดวิชา **99413 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ของมหาวิทยาลัย

รวมทั้งหมด 433 ชุดวิชา



ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

10103   ทักษะชีวิต 10141   วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต
10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 10162   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
10131   สังคมมนุษย์ 10163   ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

10161   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 10203   พฤติกรรมมนุษย์
10171   การใช้ภาษาอังกฤษ 11007   ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
11201   คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์ 11009   ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12307   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 12303   สังคมไทย
13202   การส่ือสารในงานสารสนเทศ 12304   ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
13422   พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด 13314   การจัดการองค์การสารสนเทศ
14214   การเขียนภาษาอังกฤษ 1 13423   ระบบสารสนเทศส านักงาน
14319   ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 14213   การอ่านภาษาอังกฤษ 1
15233   ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี 15232   ทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร

  ส าหรับนักนิเทศศาสตร์ 15234   การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์

16339   การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร 16418   การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
16343   การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16421   การบริหารงานโทรทัศน์
16351   ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น 16424   การบริหารงานภาพยนตร์
16354   ส่ือโฆษณา 16427   การบริหารงานโฆษณา
16356   กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16430   การบริหารงานประชาสัมพันธ์
16419   การจัดรายการโทรทัศน์ 16441   การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์
*21328   นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย 16462   ความรู้และทักษะการส่ือสารชุมชน
21421   การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 20101   พื้นฐานการศึกษา
24401   จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด 20302   สถิติ  วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  และประเมินผลการศึกษา 21004   ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
24417   การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 21009   การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

25301   จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว 22434   จริยศึกษา
25405   เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 22449   วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
26302   การจัดการการศึกษานอกระบบ 24402   การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
26405   การศึกษาทางไกล 25303   การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
27103   ส่ือการศึกษาพัฒนสรร 27112   การบริหารศูนย์ส่ือการศึกษา
31303   การจัดการงานสนาม 30201   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 30203   การเงินธุรกิจและการภาษีอากร

ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2560
วันเสาร์ที ่ 28 กรกฎาคม  2561

เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
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ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที ่2/2560

32302   การจัดการการตลาด 30206   กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
32311   การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
32326   การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ 30210   การจัดการการผลิตและด าเนินงานและหลักการตลาด
32331   ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา 30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  ความเป็นไปได้ของโครงการ 31407   เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่

32335   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ 32201   คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32207   การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32336   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32210   องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
32361   ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 32303   การจัดการการเงิน
32421   การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ 32304   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32429   การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน 32316   การจัดการการขายและศิลปะการขาย

  และการบัญชีเฉพาะกิจการ 32320   การบัญชีขั้นกลาง  1
32447   การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร 32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
32448   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ 32329   การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูง
32450   ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ   ส าหรับนักการเงิน
32454   การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 32337   การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
32476   การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ 32408   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
32480   การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 32414   การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย
33201   การบริหารราชการไทย 32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 32443   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและ
33422   การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท   การสอบบัญชี
33436   การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด 32444   การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
33440   การบริหารงานสรรพสามิต 32446   การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
33442   การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ 32452   กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
40205   กฎหมายธุรกิจ   แห่งการเรียนรู้
41004   เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน 32487   การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม

41211   กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล  นิติกรรม  สัญญา   และการจัดการที่พักทางเลือก
41212   กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 33207   เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
41341   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง 33302   หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
41402   ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน
41405   กฎหมายส่ิงแวดล้อม 33305   กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินส าหรับ
41431   การบริหารงานยุติธรรม   นักปกครองท้องที่ ®
41451   กฎหมายระหว่างประเทศ 33308   นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ®
41455   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 33424   การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร

เวลา 13.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ที ่ 28 กรกฎาคม  2561 (ตอ่)

เวลา 09.00 - 12.00 น.
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เวลา 13.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ที ่ 28 กรกฎาคม  2561 (ตอ่)

เวลา 09.00 - 12.00 น.
52204   กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 33437   การบริหารงานราชทัณฑ์
52308   พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 40101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
54106   พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 41323   กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ต๋ัวเงิน
54117   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 41342   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
55306   เภสัชพฤกษศาสตร์   และกฎหมายล้มละลาย

55307   การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 41401   ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย
(1)55323   เภสัชพฤกษศาสตร์ 41404   กฎหมายแรงงาน
(1)55324   การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 50103   สถิติและการวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
60310   สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 52304   โภชนศาสตร์สาธารณสุข
60328   สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น 53404   การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
60335   เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน
60436   สถาบันการเงินและการลงทุน 54114   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
61406   คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ 55301   การวิจัยส าหรับการแพทย์แผนไทย
70411   อนามัยชุมชน 55316   การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
70421   กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน (1)5533   การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
70422   ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ 60434   วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษา

71307   หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร   เศรษฐศาสตร์
71413   กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 70301   พัฒนาการเด็กและการเล้ียงดู

(2)72205   สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 70324   อนามัยครอบครัว
72305   การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน 71304   ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
81416   การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 71411   อาหารและโภชนบ าบัด
82202   การเมืองเปรียบเทียบ 72101   จิตวิทยาเพื่อการด ารงชีวิต
82319   ระบบการเมืองเปรียบเทียบ 72204   เศรษฐกิจครอบครัว
*82427   การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก 72303   พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
90201   การจัดการฟาร์ม 80206   ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
90204   พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและส่ิงแวดล้อม 80212   หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

*90206   เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 80308   ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
  ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 81427   กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์

(3)91307   การพัฒนาชุมชนเกษตร 82425   ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
(3)91311   การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 91350   การเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาส าหรับเกษตรกร
91357   พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม 91363   การจัดการทรัพยากรป่าไม้
92222   การบัญชี การเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ 91458   การจัดการส่ิงแวดล้อมป่าไม้
*92223   การจัดการการเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ 91464   พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
92423   วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 93257   ศัตรูพืชเบื้องต้น

0



ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที ่2/2560

เวลา 13.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ที ่ 28 กรกฎาคม  2561 (ตอ่)

เวลา 09.00 - 12.00 น.
92424   การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 93353   การจัดการผลผลิตพืช
93447   การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  ( มี ฝึกปฏิบัติ ) 93355   การจัดการสุขภาพสัตว์
93456   การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ (ไม ่ฝึกปฏิบัติ ) 94462   ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
93459   การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ  (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) 96102   คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
93463   การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  ( ไม ่ฝึกปฏิบัติ ) 96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ

94461   การเงินธุรกิจการเกษตร 97211   กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
96305   เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม 97216   เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
97214   วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 97314   เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต
97406   เทคนิคหลังพิมพ์   ในอุตสาหกรรม
97418   ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 97424   กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

  ในอุตสาหกรรม
97422   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม

  ทางอุตสาหกรรม
99201   วิทยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
99301   เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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10121   อารยธรรมมนุษย์ 10151   ไทยศึกษา

10152   ไทยกับสังคมโลก 10164   สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10202   การอ่านภาษาไทย 10172   การอ่านภาษาอังกฤษ

11301   ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ 10173   การเขียนภาษาอังกฤษ

11302   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11312   ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

11303   ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม *12310   วิถีไทย

11304   ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน 12409   ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา

11305   ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 13311   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

11306   ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 13321   การเขียนเพื่อการส่ือสารธุรกิจ

11307   ภาษาอังกฤษส าหรับช่าง 13401   ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

11308   ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 14216   การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม

11311   ภาษาอังกฤษส าหรับครูสอนภาษา 14320   การออกเสียงภาษาอังกฤษ

12302   เศรษฐกิจไทย 14423   ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

12402   วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 15206   ภาษาและทักษะเพื่อการส่ือสาร

12406   ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 15335   การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

13313   การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 15336   การบริหารกิจการส่ือสาร

13413   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 16412   ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

14111   ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 20401   ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

15231   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่ือมวลชน 21005   การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

16423   การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 21010   การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

16442   การบริหารงานส่ือส่ิงพิมพ์ 22242   วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

16446   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 24407   ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา

16449   การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 24411   การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านพุทธิพิสัย

16455   การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 24412   การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

16458   การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 25407   ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว

16463   การวางแผน การออกแบบ และการผลิตส่ือชุมชน 26407   ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ

20201   พัฒนศึกษา 30204   องค์การและการจัดการ

20301   เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 30205   คณิตศาสตร์และสถิติ
20303   จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 31406   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

20304   พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 32308   เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ

21324   การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์ 32321   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

*21329   การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจส าหรับ 32324   การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
  เด็กปฐมวัย 32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้

26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 32330   เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

วันอาทิตยท์ี ่ 29 กรกฎาคม  2561 (ตอ่)
เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
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26406   การพัฒนาและการใช้ส่ือการศึกษานอกระบบ 32333   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

27102   เทคโนโลยีทางการสอน 32339   การจัดการการเงิน การตลาด และการด าเนินงาน

27416   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 32406   การจัดการสินเชื่อ

30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 32435   ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

31401   การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 32456   ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

*31410   การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน 32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด

32204   การบัญชีขั้นต้น 32478   การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ 

32205   การบัญชีขั้นกลาง  2   และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

32208   การบัญชีขั้นกลาง  2 รายงานการเงิน 32481   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว 
  และการวิเคราะห์งบการเงิน   และการโรงแรม

32209   การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 32482   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

32301   การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 32483   สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร

32314   การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 32485   ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการ

32328   การจัดการนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง   ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

32332   การจัดการความเส่ียงและหลักการประกันภัย 33202   การคลังและงบประมาณ

32334   ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด 33304   ขอบข่ายการศึกษา และวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

32401   การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 33401   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

32417   การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ 33445   ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ ®

32458   วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 41007   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

32475   การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 41008   การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

*33208   แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 41201   กฎหมายมหาชน

33307   กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับนักปกครองท้องที่ ® 41231   กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

33411   การแรงงานสัมพันธ์ 41232   กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

33412   การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 41324   กฎหมายพาณิชย์ 4:  หุ้นส่วน  บริษัท

33420   การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 41444   ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

33432   การบริหารส านักงาน 50102   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

33434   กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ 52305   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

33438   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี 52402   ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

33441   การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี 53202   การสาธารณสุขทั่วไป

33444   การบริหารองค์กรภาครัฐ 53305   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข

33446   นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น 54111   ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

41005   การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 55308   เวชกรรมแผนไทย

41006   การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55318   เวชกรรมแผนไทย 2

41213   กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 55321   เภสัชกรรมแผนไทย 2

วันอาทิตยท์ี ่ 29 กรกฎาคม  2561 (ตอ่)
เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
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41343   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา (1)55332   เวชกรรมแผนไทย 2

52203   อนามัยส่ิงแวดล้อม (1)55334   เภสัชกรรมแผนไทย 2

52310   การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

53303   การจัดการสาธารณภัย 60340   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

53406   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข 60341   ไทยในเศรษฐกิจโลก

54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย 60499   ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
  และความปลอดภัย 70314   การผลิตและการใช้อาหาร

54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย 70323   สุขภาพเด็ก

55305   ธรรมานามัย 70431   ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์

55312   ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย *71100   วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ

55315   นวดแผนไทย 2 71201   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(1)55326   ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 71412   อาหาร โภชนาการศึกษาและการส่ือสาร
(1)55329   นวดแผนไทย 2 71416   ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

60338   เทคโนโลยีและความจ าเริญทางเศรษฐกิจ 72402   ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

60343   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 80111   หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

60424   ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 80202   สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

61407   เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด 80410   ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
70311   ชีวเคมีพื้นฐาน 81312   หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์

71305   การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ 81415   การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ

71414   การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร 82321   การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

71415   การจัดบริการอาหารในสถาบัน 82324   เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

72203   การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิต 82326   กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

72304   สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการส าหรับครอบครัว 90202   การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

80204   เศรษฐกิจกับการเมืองไทย *91110   สารสนเทศและส่ือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

80205   พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย 91312   การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ

80207   ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 91326   วนศาสตร์เกษตร

81417   การบริหารและการพัฒนาองค์การ 91349   สารสนเทศและส่ือที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

81428   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน 91418   ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
  ส าหรับรัฐศาสตร์ 91467   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้

*82327   อาเซียนเบื้องต้น   และส่ิงแวดล้อม

82423   การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 92425   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์

82426   การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 93256   การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

*83202   ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายส าหรับนักรัฐศาสตร์ 93442   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

*90208   คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร 93448   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป71201

โภชนศึกษาและการสื่อสาร71204*
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91325   นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 94433   ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร

91414   การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 96404   การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

*91419   การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   และการควบคุมภายใน

92117   สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 97103   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

92320   การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์ 97213   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

93337   การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช   และเทคนิคการผลิต

93345   การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ 97318   การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

93455   การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 97421   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

93465   การจัดการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 97432   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

94330   การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร 99402   การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

94360   การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ 99409   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
  ในธุรกิจการเกษตร 99410   การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

96101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 99414   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

96408   การจัดการระบบฐานข้อมูล

96410   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบัญชีการเงิน
  และการบัญชีเพื่อการจัดการ

97316   เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
  กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

97407   การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

99412   หลักการและการบริหารเครือข่าย

99413   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สูง

                           ส้ินสุดการสอบ

หมายเหตุ   1.  * ชุดวิชาที่เปิดสอนคร้ังแรก
  2.  ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ (การบริหารการปกครองท้องที่)
  3.  (1) ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่สมัครเรียนปี 2558 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียน

  4.  (2) เปล่ียนคาบสอบ ตามมติสภาวิชาการคร้ังที่ 1/2560
  5.  (3) เปิดสอน 2 ภาคการศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562 ตามมติสภาวิชาการคร้ังที่ 4/2560

   รวมทั้งหมด 433 ชุดวิชา
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หมายเหตุ 1. * ชุดวิชาที่เปิดสอนครั้งแรก
 2. ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ. (การบริหารการปกครองท้องที่)
 3. (1) สำาหรับนักศึกษาสูตรการแพทย์แผนไทยที่สมัครเรียนปี 2558 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียน
 4. (2) เปลี่ยนคาบสอบ ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560
 5. (3) เปิดสอน 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562 ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560

รวมทั้งหมด 433 ชุดวิชา             สิ้นสุดการสอบ
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คำา ชี้แจง การ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม
ภาค การ ศึกษา ที่ 2 ปี การ ศึกษา 2560

1. ข้อ แนะนำา ใน การ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม
  1.1	 เม่ือ	นกัศึกษา	ได	้ทราบ	ผล	การ	สอบไล	่ประจำา	ภาค	การ	ศกึษา	ที	่2/2560	แลว้	และ	ปรากฏ	วา่	สอบ	ไม	่ผา่น	ขอ	ให ้

นักศึกษา	รีบ	ดำาเนิน	การ	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	ชุด	วิชา	ที่	สอบ	ไม่	ผ่าน	หรือ	ไม่	ได้	เข้า	สอบ	โดย	ด่วน	ที่สุด

  1.2 นกัศึกษา	ที	่ลง	ทะเบยีน	สอบ	ซอ่ม	ชดุ	วชิา	ใด	ชดุ	วชิา	หนึง่	ไป	แลว้	จะ	ขอ	เปลีย่นแปลง	หรอื	แกไ้ข	เปน็	ชดุ	วชิา	อืน่	

ไม่	ได้

	 	 1.3	 นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	พิเศษ	ปี	การ	ศึกษา	2560	ไว้	แล้ว	ขอ	ให้	ตรวจ	สอบ	ให้	แน่ใจ	

ว่า	ชุด	วิชา	ที่	จะ	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	มี	คาบ	เวลา	สอบ	ไม่	ตรง	กับ	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	พิเศษ	ไป	แล้ว

	 	 1.4	 ตาราง	สอบ	ซ่อม	ภาค	การ	ศึกษา	ที	่2/2560	จะ	เปน็	ตาราง	สอบ	เดยีว	กบั	ตาราง	สอบไล	่ภาค	การ	ศกึษา	ที	่2/2560	

แต	่ชว่ง	เวลา	ใน	การ	สอบ	แตล่ะ	คาบ	จะ	เหลอื	เพยีง	2	ชัว่โมง	30	นาท	ี(คาบ	แรก	จะ	เริม่	สอบ	เวลา	08.30	-	11.00	น.	คาบ	สอง 

	เวลา	11.45	-	14.15	น.	และ	คาบ	สาม	เวลา	15.00	-	17.30	น.)

2. การ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม
  2.1 ข้อ กำาหนด ใน การ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม

   2.1.1	 ให้	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	ภายใน	ระยะ	เวลา	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด

	 	 	 2.1.2	 ชุด	วิชา	ที	่นักศึกษา	จะ	ลง	ทะ	เบ	ีบน	สอบ	ซอ่ม	ตอ้ง	เป็น	ชดุ	วชิา	ที	่นกัศึกษา	ได	้ลง	ทะเบยีน	เรียน	หรือ	เพิม่	

ชุด	วิชา	ไว้	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	2/2560	และ	สอบ	ไม่	ผ่าน	(ได้	ระดับ	คะแนน	U)	หรือ	ไม่	ได้	เข้า	สอบ	(ได้	ระดับ	คะแนน	I)	หรือ 

สอบ	ผา่น	เฉพาะ	ภาค	ทฤษฎี	หรอื	ภาค	ปฏิบตัิ	ของ	ชดุ	วชิา	ประสบการณ์	วิ	ชา	ชีพฯ	หรือ	ชดุ	วิชา	ที่	มี	การ	ฝกึ	อบรม	เสริม	ทกัษะ	

เพียง	ภาค	ใด	ภาค	หนึ่ง	(ได้	ระดับ	คะแนน	I)	เท่านั้น

  2.2 ค่า ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม นักศึกษา	ต้อง	ชำาระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	ได้แก่

   2.2.1	 ค่า	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	ชุด	วิชา	ทั่วไป	ชุด วิชา ละ 200 บาท

	 	 	 2.2.2	 ค่า	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	ชุด	วิชา	ที่	มี	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	นักศึกษา	ต้อง	ชำาระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	

สอบ	ซ่อม	ดังนี้

	 	 	 	 ก.	 กรณี	ที่	สอบ	ไม่	ผ่าน	ภาค ทฤษฎี	เพียง	อย่าง	เดียว	 ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	สอบ	ซ่อม	ชุด วิชา ละ  

200 บาท

	 	 	 	 ข.	 กรณี	ที่	สอบ	ไม่	ผ่าน	ภาค ปฏิบัติ	เพียง	อย่าง	เดียว	 หรือ	สอบ	ไม่	ผ่าน	ทั้ง	ภาค ทฤษฎี และ 

 ภาค ปฏิบัติ ชำาระ ค่า ธรรมเนียม สอบ ซ่อม 200 บาท และ ค่า วัสดุ กิจกรรม เสริม ทักษะ	 (จำานวน	เงิน	ค่า	วัสดุ	กิจกรรม 

	เสริม	ทักษะ	ของ	แต่ละ	ชุด	วิชา	มี	ปรากฏ	ที่	หน้า	78)

  2.3 วธิ ีการ ลง ทะเบียน สอบ ซอ่ม และ ชำาระ เงนิ นกัศกึษา	สามารถ	ลง	ทะเบยีน	สอบ	ซอ่ม	และ	ชำาระ	เงนิ	ได	้ตาม	

ขั้น	ตอน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	และ	ชำาระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	หน้า	77
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ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและชำาระค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคาร และ ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ผ่านบริการ Pay at Post 
 นาย	รัก	ชาติ	 	 ไทย	อาสา	 เลข	ประจำา	ตัว	นักศึกษา	 5015000357	 ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	

ที่	 2/2560	 2	 ชุด	วิชา	คือ	 16423	 การ	ผลิต	ภาพยนตร์	ขั้น	สูง	 และ	 16424	 การ	บริหาร	งาน	ภาพยนตร์	 แต่	ปรากฏ	

ว่า	 นาย	รัก	ชาติ	 ไทย	อาสา	 สอบ	ได้	ใน	ระดับ	คะแนน I	 ใน	ชุด	วิชา	 16423	 การ	ผลิต	ภาพยนตร์	ขั้น	สูง	 เพราะ	ไม่	ได้	 

เข้า	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	 จึง	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	และ	ชำาระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	ที่	ธนาคาร	กรุง	ศรีอยุธยา	 จำากัด	 (มหาชน)	 

สาขา	ลำาปาง	วัน	ที่	 1	กันยายน	2561	 เป็น	จำานวน	เงิน	3,900	บาท	นาย	รัก	ชาติ	 	 ไทย	อาสา	จะ	ต้องกรอก	แบบ	ฟอร์ม	 

การ	ลง	ทะเบียน	ดังนี้

 การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และผ่านบริการ Pay at post ในการ 

ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2560 มีรายละเอียด	ดังนี้

	 (1)	 กรอกรหัสประจำาตัวนักศึกษา 

	 (2)	 กรอกรหัสตามกิจกรรมที่ต้องการลงทะเบียน	ได้แก่	4 = ลงทะเบียนสอบซ่อม 

	 (3)	 กรอกปีการศึกษาลงทะเบียน	ได้แก่	60

	 (4)	 กรอกรหัสภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน	ได้แก่	5 = สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 

	 (5)	 กรอกจำานวนชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสอบซ่อม	เช่น	1	หรือ	2	หรือ	3	

	 (6)	(7)	(8)	กรอกรหัสชุดวิชา	ที่ต้องการลงทะเบียนสอบซ่อม

	 สำาหรับการลงทะเบียนสอบซ่อมนักศึกษาต้องกรอกในช่องของวัสดุ	= 2 ดังนี้

สำาหรับเจ้าหน้าที่

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (6.1) ค่าวัสดุ           (7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (7.1) ค่าวัสดุ           (8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (8.1) ค่าวัสดุ

ตัวอักษร

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **
(1)

(6) (7) (8)(6.1) (7.1) (8.1)

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ Pay at Post

ลำาปาง 1  กันยายน  2561

นายรักชาติ  ไทยอาสา 08 1632 4830

3,900
-

3,900

5 0 1 5 0 0 0 3 5 7   4  6 0  5  1

สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน.

1 6 4 2 3  2

ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
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ลำาดับที่ รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา
ค่าธรรมเนียม
สอบซ่อม

วัสดุกิจกรรม รวมต่อ
เสริมทักษะ 1	ชุดวิชา

 1 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 200 3,700 3,900

 2 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 200 3,200 3,400

 3 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 200 3,500 3,700

 4 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 200 4,800 5,000

 5 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 200 3,200 3,400

 6 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 200 2,400 2,600

 7 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน 200 4,000 4,200

 8 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 200 2,300 2,500

 9 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 200 7,000 7,200

 10 52310 การปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 200 3,500 3,700

 11 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 200 6,000 6,200

 12 55315 นวดแผนไทย 2 200 6,200 6,400

 13 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย 200 6,000 6,200

 14 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 200 5,800 6,000

 15 55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2 200 5,000 5,200

 16 **55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 200 6,000 6,200

 17 **55329 นวดแผนไทย 2 200 6,200 6,400

 18 **55330 การฝึกปฏิบัติแผนไทยไทย 200 6,000 6,200

 19 **55332 เวชกรรมแผนไทย 2 200 5,800 6,000

 20 **55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 200 5,000 5,200

 21 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 200 3,900 4,100

 22 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ 200 100 300

 23 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช 200 - 200

 24 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (มี ฝึกปฏิบัติ) 200 2,500 2,700

 25 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 200 - 200

 26 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล 200 1,600 1,800

 27 *97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ 200 2,800 3,000

 28 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 200 2,600 2,800

 29 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 200 3,200 3,400

 30 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ 200 3,200 3,400

 31 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย 200 2,600 2,800

 32 *99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 200 2,600 2,800

รายละเอียดค่าลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่	2/2560	ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ	(จากหัวข้อ	2.2	ในหัวข้อ	ข.)

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

 ** เป็นชุดวิชาสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิชาเอก 50424



ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

10103   ทักษะชีวิต 10141   วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต
10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 10162   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
10131   สังคมมนุษย์ 10163   ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

10161   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 10203   พฤติกรรมมนุษย์
10171   การใช้ภาษาอังกฤษ 11007   ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
11201   คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์ 11009   ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12307   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 12303   สังคมไทย
13202   การส่ือสารในงานสารสนเทศ 12304   ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
13422   พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด 13314   การจัดการองค์การสารสนเทศ
14214   การเขียนภาษาอังกฤษ 1 13423   ระบบสารสนเทศส านักงาน
14319   ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 14213   การอ่านภาษาอังกฤษ 1
15233   ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี 15232   ทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร

  ส าหรับนักนิเทศศาสตร์ 15234   การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์

16339   การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร 16418   การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
16343   การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16421   การบริหารงานโทรทัศน์
16351   ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น 16424   การบริหารงานภาพยนตร์
16354   ส่ือโฆษณา 16427   การบริหารงานโฆษณา
16356   กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16430   การบริหารงานประชาสัมพันธ์
16419   การจัดรายการโทรทัศน์ 16441   การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์
21328   นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย 16462   ความรู้และทักษะการส่ือสารชุมชน
21421   การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 20101   พื้นฐานการศึกษา
24401   จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด 20302   สถิติ  วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  และประเมินผลการศึกษา 21004   ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
24417   การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 21009   การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

25301   จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว 22434   จริยศึกษา
25405   เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 22449   วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
26302   การจัดการการศึกษานอกระบบ 24402   การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
26405   การศึกษาทางไกล 25303   การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
27103   ส่ือการศึกษาพัฒนสรร 27112   การบริหารศูนย์ส่ือการศึกษา
31303   การจัดการงานสนาม 30201   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 30203   การเงินธุรกิจและการภาษีอากร

ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2560
วันเสาร์ที ่ 3 พฤศจิกายน  2561

เวลา 08.30 - 11.00 น. เวลา 11.45 - 14.15 น.
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32302   การจัดการการตลาด 30206   กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
32311   การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
32326   การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ 30210   การจัดการการผลิตและด าเนินงานและหลักการตลาด
32331   ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา 30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  ความเป็นไปได้ของโครงการ 31407   เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่

32335   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ 32201   คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32207   การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32336   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32210   องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
32361   ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 32303   การจัดการการเงิน
32421   การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ 32304   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32429   การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน 32316   การจัดการการขายและศิลปะการขาย

  และการบัญชีเฉพาะกิจการ 32320   การบัญชีขั้นกลาง  1
32447   การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร 32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
32448   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ 32329   การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูง
32450   ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ   ส าหรับนักการเงิน
32454   การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 32337   การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
32476   การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ 32408   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
32480   การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 32414   การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย
33201   การบริหารราชการไทย 32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 32443   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและ
33422   การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท   การสอบบัญชี
33436   การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด 32444   การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
33440   การบริหารงานสรรพสามิต 32446   การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
33442   การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ 32452   กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
40205   กฎหมายธุรกิจ   แห่งการเรียนรู้
41004   เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน 32487   การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม

41211   กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล  นิติกรรม  สัญญา   และการจัดการที่พักทางเลือก
41212   กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 33207   เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
41341   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง 33302   หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
41402   ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน
41405   กฎหมายส่ิงแวดล้อม 33305   กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินส าหรับ
41431   การบริหารงานยุติธรรม   นักปกครองท้องที่ ®
41451   กฎหมายระหว่างประเทศ 33308   นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ®
41455   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 33424   การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร

วันเสาร์ที ่ 3 พฤศจิกายน  2561 (ตอ่)
เวลา 08.30 - 11.00 น. เวลา 11.45 - 14.15 น.
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52204   กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 33437   การบริหารงานราชทัณฑ์
52308   พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 40101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
54106   พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 41323   กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ต๋ัวเงิน
54117   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 41342   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
55306   เภสัชพฤกษศาสตร์   และกฎหมายล้มละลาย

55307   การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 41401   ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย
55323   เภสัชพฤกษศาสตร์ 41404   กฎหมายแรงงาน
55324   การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 50103   สถิติและการวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
60310   สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 52304   โภชนศาสตร์สาธารณสุข
60328   สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น 53404   การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
60335   เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน
60436   สถาบันการเงินและการลงทุน 54114   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
61406   คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ 55301   การวิจัยส าหรับการแพทย์แผนไทย
70411   อนามัยชุมชน 55316   การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
70421   กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 55330   การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
70422   ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ 60434   วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษา

71307   หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร   เศรษฐศาสตร์
71413   กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 70301   พัฒนาการเด็กและการเล้ียงดู
72205   สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 70324   อนามัยครอบครัว
72305   การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน 71304   ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
81416   การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 71411   อาหารและโภชนบ าบัด
82202   การเมืองเปรียบเทียบ 72101   จิตวิทยาเพื่อการด ารงชีวิต
82319   ระบบการเมืองเปรียบเทียบ 72204   เศรษฐกิจครอบครัว
82427   การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก 72303   พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
90201   การจัดการฟาร์ม 80206   ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
90204   พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและส่ิงแวดล้อม 80212   หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

90206   เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 80308   ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
  ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 81427   กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์

91307   การพัฒนาชุมชนเกษตร 82425   ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
91311   การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 91350   การเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาส าหรับเกษตรกร
91357   พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม 91363   การจัดการทรัพยากรป่าไม้
92222   การบัญชี การเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ 91458   การจัดการส่ิงแวดล้อมป่าไม้
92223   การจัดการการเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ 91464   พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
92423   วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 93257   ศัตรูพืชเบื้องต้น
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92424   การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 93353   การจัดการผลผลิตพืช
93447   การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  ( มี ฝึกปฏิบัติ ) 93355   การจัดการสุขภาพสัตว์
93456   การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ (ไม ่ฝึกปฏิบัติ ) 94462   ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
93459   การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ  (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) 96102   คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
93463   การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  ( ไม ่ฝึกปฏิบัติ ) 96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ

94461   การเงินธุรกิจการเกษตร 97211   กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
96305   เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม 97216   เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
97214   วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 97314   เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต
97406   เทคนิคหลังพิมพ์   ในอุตสาหกรรม
97418   ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 97424   กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

  ในอุตสาหกรรม
97422   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม

  ทางอุตสาหกรรม
99201   วิทยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
99301   เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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10121   อารยธรรมมนุษย์ 10151   ไทยศึกษา

10152   ไทยกับสังคมโลก 10164   สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10202   การอ่านภาษาไทย 10172   การอ่านภาษาอังกฤษ

11301   ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ 10173   การเขียนภาษาอังกฤษ

11302   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11312   ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

11303   ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 12310   วิถีไทย

11304   ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน 12409   ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา

11305   ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 13311   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

11306   ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 13321   การเขียนเพื่อการส่ือสารธุรกิจ

11307   ภาษาอังกฤษส าหรับช่าง 13401   ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

11308   ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 14216   การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม

11311   ภาษาอังกฤษส าหรับครูสอนภาษา 14320   การออกเสียงภาษาอังกฤษ

12302   เศรษฐกิจไทย 14423   ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

12402   วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 15206   ภาษาและทักษะเพื่อการส่ือสาร

12406   ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 15335   การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

13313   การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 15336   การบริหารกิจการส่ือสาร

13413   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 16412   ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

14111   ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 20401   ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

15231   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่ือมวลชน 21005   การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

16423   การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 21010   การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

16442   การบริหารงานส่ือส่ิงพิมพ์ 22242   วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

16446   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 24407   ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา

16449   การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 24411   การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านพุทธิพิสัย

16455   การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 24412   การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

16458   การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 25407   ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว

16463   การวางแผน การออกแบบ และการผลิตส่ือชุมชน 26407   ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ

20201   พัฒนศึกษา 30204   องค์การและการจัดการ

20301   เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 30205   คณิตศาสตร์และสถิติ
20303   จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 31406   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

20304   พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 32308   เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ

21324   การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์ 32321   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

21329   การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจส าหรับ 32324   การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
  เด็กปฐมวัย 32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้

26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 32330   เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

วันอาทิตยท์ี ่ 4 พฤศจิกายน  2561 (ตอ่)
เวลา 08.30 - 11.00 น. เวลา 11.45 - 14.15 น.

การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม

สำาหรับเด็กปฐมวัย
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26406   การพัฒนาและการใช้ส่ือการศึกษานอกระบบ 32333   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

27102   เทคโนโลยีทางการสอน 32339   การจัดการการเงิน การตลาด และการด าเนินงาน

27416   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 32406   การจัดการสินเชื่อ

30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 32435   ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

31401   การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 32456   ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

31410   การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน 32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด

32204   การบัญชีขั้นต้น 32478   การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ 

32205   การบัญชีขั้นกลาง  2   และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

32208   การบัญชีขั้นกลาง  2 รายงานการเงิน 32481   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว 
  และการวิเคราะห์งบการเงิน   และการโรงแรม

32209   การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 32482   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

32301   การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 32483   สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร

32314   การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 32485   ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการ

32328   การจัดการนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง   ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

32332   การจัดการความเส่ียงและหลักการประกันภัย 33202   การคลังและงบประมาณ

32334   ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด 33304   ขอบข่ายการศึกษา และวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

32401   การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 33401   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

32417   การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ 33445   ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ ®

32458   วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 41007   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

32475   การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 41008   การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

33208   แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 41201   กฎหมายมหาชน

33307   กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับนักปกครองท้องที่ ® 41231   กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

33411   การแรงงานสัมพันธ์ 41232   กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

33412   การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 41324   กฎหมายพาณิชย์ 4:  หุ้นส่วน  บริษัท

33420   การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 41444   ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

33432   การบริหารส านักงาน 50102   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

33434   กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ 52305   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

33438   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี 52402   ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

33441   การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี 53202   การสาธารณสุขทั่วไป

33444   การบริหารองค์กรภาครัฐ 53305   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข

33446   นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น 54111   ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

41005   การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 55308   เวชกรรมแผนไทย

41006   การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55318   เวชกรรมแผนไทย 2

41213   กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 55321   เภสัชกรรมแผนไทย 2

วันอาทิตยท์ี ่ 4 พฤศจิกายน  2561 (ตอ่)
เวลา 08.30 - 11.00 น. เวลา 11.45 - 14.15 น.
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41343   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 55332   เวชกรรมแผนไทย 2

52203   อนามัยส่ิงแวดล้อม 55334   เภสัชกรรมแผนไทย 2

52310   การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

53303   การจัดการสาธารณภัย 60340   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

53406   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข 60341   ไทยในเศรษฐกิจโลก

54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย 60499   ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
  และความปลอดภัย 70314   การผลิตและการใช้อาหาร

54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย 70323   สุขภาพเด็ก

55305   ธรรมานามัย 70431   ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์

55312   ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 71100   วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ

55315   นวดแผนไทย 2 71201   วิทยาศาสตร์ทั่วไป

55326   ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 71412   อาหาร โภชนาการศึกษาและการส่ือสาร

55329   นวดแผนไทย 2 71416   ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

60338   เทคโนโลยีและความจ าเริญทางเศรษฐกิจ 72402   ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

60343   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 80111   หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

60424   ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 80202   สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

61407   เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด 80410   ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
70311   ชีวเคมีพื้นฐาน 81312   หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์

71305   การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ 81415   การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ

71414   การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร 82321   การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

71415   การจัดบริการอาหารในสถาบัน 82324   เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

72203   การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิต 82326   กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

72304   สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการส าหรับครอบครัว 90202   การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

80204   เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 91110   สารสนเทศและส่ือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

80205   พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย 91312   การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ

80207   ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 91326   วนศาสตร์เกษตร

81417   การบริหารและการพัฒนาองค์การ 91349   สารสนเทศและส่ือที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

81428   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน 91418   ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
  ส าหรับรัฐศาสตร์ 91467   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้

82327   อาเซียนเบื้องต้น   และส่ิงแวดล้อม

82423   การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 92425   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์

82426   การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 93256   การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

83202   ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายส าหรับนักรัฐศาสตร์ 93442   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

90208   คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร 93448   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์

โภชนศึกษาและการสื่อสาร71204 วิทยาศาสตร์ทั่วไป71201

โภชนศึกษาและการสื่อสาร71204
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หมายเหตุ  ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ. (การบริหารการปกครองท้องที่)

รวมทั้งหมด 433 ชุดวิชา             สิ้นสุดการสอบ

ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที ่2/2560วันอาทิตยท์ี ่ 4 พฤศจิกายน  2561 (ตอ่)
เวลา 08.30 - 11.00 น. เวลา 11.45 - 14.15 น.

91325   นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 94433   ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร

91414   การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 96404   การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

91419   การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   และการควบคุมภายใน

92117   สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 97103   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

92320   การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์ 97213   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

93337   การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช   และเทคนิคการผลิต

93345   การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ 97318   การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

93455   การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 97421   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

93465   การจัดการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 97432   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

94330   การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร 99402   การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

94360   การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ 99409   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
  ในธุรกิจการเกษตร 99410   การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

96101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 99414   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

96408   การจัดการระบบฐานข้อมูล

96410   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบัญชีการเงิน
  และการบัญชีเพื่อการจัดการ

97316   เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
  กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

97407   การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

99412   หลักการและการบริหารเครือข่าย

99413   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สูง

                           ส้ินสุดการสอบ

หมายเหตุ   ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ (การบริหารการปกครองท้องที่)

   รวมทั้งหมด 433 ชุดวิชา
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ข้อมูลของสาขาวิชาที่ต้องศึกษาประกอบการลงทะเบียนเรียน

สาขา วิชา ศิลปศาสตร์ 
	 นักศึกษา	วิชา	เอก	ไทย	คดี	ศึกษา	 2	 ปี	 ท่ี	ต้อง	ศึกษา	ชุด	วิชา	พื้น	ฐาน	ทั่วไป	เพิ่ม	เติม	จาก	หลักสูตร	ปกติ	อีก	 1	 -	 2	 

ชุด	วิชา	 นอกจาก	ชุด	วิชา	ไทย	ศึกษา	 หาก	ประสงค์	จะ	จบ	การ	ศึกษา	ภายใน	 2	 ปี	การ	ศึกษา	 ให้	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา 

	พื้น	ฐาน	ทั่วไป	ที่	เพิ่ม	เติม	นั้น	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	พิเศษ	ของ	ปี	การ	ศึกษา	แรก	

	 นักศึกษา	ใน	หลักสูตร	ศิลป	ศาสตร	บัณฑิต	แขนง	วิชา	ภาษา	อังกฤษ	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ดังนี้	

	 1.	 ชุด	วิชา	 *	11312	 ภาษา	อังกฤษ	สำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

	 2.	 ชุด	วิชา	 	 14111	 ทักษะ	การ	เรียน	รู้	ภาษา	อังกฤษ	ด้วย	ตนเอง	

	 3.	 ชุด	วิชา	 *	14212	 ไวยากรณ์	ภาษา	อังกฤษ	เพื่อ	การ	สื่อสาร	

	 4.	 ชุด	วิชา	 	 14213	 การ	อ่าน	ภาษา	อังกฤษ	1

	 5.	 ชุด	วิชา	 	 14214	 การ	เขียน	ภาษา	อังกฤษ	1	

	 6.	 ชุด	วิชา	 	 14215	 ภาษาศาสตร์	ภาษา	อังกฤษ	เบื้อง	ต้น	

	 7.	 ชุด	วิชา	 	 14216	 การ	สื่อสาร	ระหว่าง	วัฒนธรรม	

	 8.	 ชุด	วิชา	 	 14317	 การ	อ่าน	ภาษา	อังกฤษ	2

	 9.	 ชุด	วิชา	 	 14318	 หลัก	การ	แปล

	 10.	 ชุด	วิชา	 *	14319	 ทักษะ	การ	แปล	ภาษา	อังกฤษ	

	 11.	 ชุด	วิชา	 	 14320	 การ	ออก	เสียง	ภาษา	อังกฤษ	

	 12.	 ชุด	วิชา	 	 14421	 การ	เขียน	ภาษา	อังกฤษ	2

	 13.	 ชุด	วิชา	 *	14422	 การ	นำาเสนอ	งาน	เป็น	ภาษา	อังกฤษอย่าง	มี	ประสิทธิผล

	 14.	 ชุด	วิชา	 	 14423	 ประสบการณ์	วิชาชีพ	ภาษา	อังกฤษ

	 ขอ	ให้	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน	ตาม	ระยะ	เวลา	และ	แผนการ	ศึกษา	ที่	กำา	หนด	 เนื่องจาก	เป็น	ชุด	วิชา	ที่	ต้อง	ใช้

สื่อ	อินเทอร์เน็ต	ใน	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	ออนไลน์	 ชุด	วิชา	ดัง	กล่าว	ไม่ อนุญาต ให้	ลง	ทะเบียน	เรียน	เป็น	ชุด	วิชา	เลือก	เส	รี	สำา	ห	รับ	

นักศึกษา	ทุก	สาขา	วิชา	และ	ไม่ อนุญาต ให้	นักศึกษา	เพิ่ม	ชุด	วิชา	ลง	ทะเบียน	ล่าช้า	และ	ไม่ อนุญาต ให้	นักศึกษา	เรือน	จำา

ลง	ทะเบียน	เรียน	แต่	อนุญาต	ให้	นักศึกษา	พิการ	ที่	สามารถ	ใช้	คอมพิวเตอร์	ลง	ทะเบียน	เรียน	ได้	

	 นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ดัง	กล่าว	ข้าง	ต้น	(ยกเว้น ชุด วิชา ที่ มี เครื่องหมาย ดอกจัน)	จะ	ได้	รับ	คู่มือ	

การ	ศึกษา	ขอ	ให้	นักศึกษา	อ่าน	เนื้อหา	วิชา	และ	ทำา	กิจกรรม	ภาค	ปฏิบัติ	ใน	เว็บไซต์	http://d4lp.stou.ac.th	โดย	ไม่ ต้อง รอ 

รับ	คู่มือ	การ	ศึกษา	ก่อน	นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ต่อ	ไป	นี้	

รหัสชุด วิชา รายละเอียดนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีเครื่องหมาย *  ทำากิจกรรมส่งทางเว็บไซต์

*11312 เป็นชุดวิชาภาษาอังกฤษที่มีการจัดการเรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์

เป็นสื่อหลัก	จัดทำาคู่มือการศึกษาในรูปแบบซีดีมัลติมีเดีย

_

*14212 นักศึกษา	จะ	ได้	รับ	ซีดี	มัลติมีเดีย	ประ	จำา	ชุด	วิชาแทน	คู่มือ	การ	ศึกษา http://d4lp.stou.ac.th

*14319 มี	เอกสาร	การ	สอน	และ	ทำา	กิจกรรม	ฝึก	ปฏิบัติ	(บังคับ	60	คะแนน) http://moodle.stou.ac.th

*14422 นักศึกษา	จะ	ได้	รับ	ซีดี	มัลติมีเดีย	ประ	จำาชุด	วิชาแทน	คู่มือ	การ	ศึกษา http://moodle.stou.ac.th
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สาขา วิชา นิเทศศาสตร์   ชุด	วิชา	เชิง	ปฏิบัติ	ได้แก่
	 	 1.	 ชุด	วิชา	 16344	 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

	 	 2.	 ชุด	วิชา	 16360	 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

	 	 3.	 ชุด	วิชา	 16423		 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

	 	 4.	 ชุด	วิชา	 16426		 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

	 	 5.	 ชุด	วิชา	 16440		 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

	 	 6.	 ชุด	วิชา	 16441		 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

	 	 7.	 ชุด	วิชา	 16445		 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

	 	 8.	 ชุด	วิชา	 16446		 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

	 	 9.	 ชุด	วิชา	 16448		 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

	 	10.	 ชุด	วิชา	 16449		 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

	 	11.	 ชุด	วิชา	 16452		 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

	 	12.	 ชุด	วิชา	 16455		 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

	 	13.	 ชุด	วิชา	 16457		 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

	 	14.	 ชุด	วิชา	 16458		 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

	 	15.	 ชุด	วิชา	 16463	 การวางแผน	การออกแบบ	และการผลิตชุมชน

สาขา วิชา ศึกษา ศาสตร์
	 1.		ชุด	วิชา	เลือก	เสรี	ของ	สาขา	วิชา	ศึกษา	ศาสตร์	ทุก	วิชา	เอก	 นักศึกษา	จะ	เลือก	เรียน	ชุด	วิชา	ใด	ชุด	วิชา	หน่ึง	ของ	

สาขา	วิชา	ศึกษา	ศาสตร์	หรือ	ของ	สาขา	วิ	ชา	อื่นๆ	ก็ได้	ใน	หลักสูตร	ปริญญา	ตรี	โดย	ศึกษา	จาก	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	

เลือก	เสรี	ใน	คู่มือ	นักศึกษา	หรือ	หลักสูตร	การ	ศึกษา	สาขา	วิชา

	 2.		สาขาวิชา	 ไม่อนุญาต	 ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในหลักสูตร 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต	 แขนงวิชาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 (หลักสูตร	 4	 ปี	 และ	 2	 ปีต่อเนื่อง)	 เป็นวิชาเลือกเสรี 

ตั้งแต่ปีการศึกษา	2557	เป็นกรณีพิเศษ	ในตารางหน้า	95

สาขา วิชา วิทยาการ จัดการ
	 สาขา	วิชา	ได้	มี	การ	ปรับปรุง	หลักสูตร	 และ	ได้	รับ	การ	เห็น	ชอบ	ใน	การ	ใช้	แทน	กัน	ของ	ชุด	วิชา	ต่างๆ	 ใน	สาขา	วิชา	

นักศึกษา	ท่ี	จะ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ปี	การ	ศึกษา	 2555	 เป็นต้น	ไป	 ให้	นักศึกษา	ดู	ราย	ละเอียด	ชุด	วิชา	แทน	กัน	ใน	ตาราง 

หน้า	15

สาขา วิชา นิติศาสตร์
	 1.		ชุด	วิชา	ที่	มี	เนื้อหา	ต่อ	เนื่อง	กัน	นักศึกษา	ควร	จะ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ตาม	ลำาดับ	ซึ่ง	มี	เลข	กำากับ	อยู่	ข้าง	ท้าย	ได้แก่

	 	 1.1	 ชุด	วิชา	กฎหมาย	แพ่ง	 1:	 บุคคล	 นิติกรรม	 สัญญา	 กฎหมาย	แพ่ง	 2:	 หน้ี	 ละเมิด	 กฎหมาย	แพ่ง	 3:	

ครอบครัว	มรดก

	 	 1.2	 ชุด	วิชา	กฎหมาย	อาญา	1:	ภาค	บทบัญญัติ	ทั่วไป	กฎหมาย	อาญา	2:	ภาค	ความ	ผิด
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	 	 1.3	 ชุด	วิชา	กฎหมาย	วิธี	สบัญญัติ:	 1	 หลัก	ทั่วไป	ใน	วิธี	พิจารณา	ความ	แพ่ง	 กฎหมาย	วิธี	สบัญญัติ	 2:	 วิธี	

พิจารณา	ความ	แพ่ง	และ	กฎหมาย	ล้ม	ละลาย	และ	กฎหมาย	วิธี	สบัญญัติ	3:	วิธี	พิจารณา	ความ	อาญา

	 การ	เรียน	ชุด	วิชา	ใน	 ข้อ	 1.3	 ควร	เรียน	ชุด	วิชา	ใน	ข้อ	 1.1	 และ	 1.2	 ก่อน	 ส่วน	ชุด	วิ	ชา	อื่นๆ	 นอกจาก	ที่	ระบุ 

ข้าง	ต้น	นี้	ซึ่ง	มี	เลข	กำากับ	อยู่	ข้าง	ท้าย	 เช่น	กฎหมาย	พาณิชย์	1:	ซื้อ	ขาย	 เช่า	ทรัพย์	 เช่า	ซื้อ	กฎหมาย	พาณิชย์	2:	ยืม	 

ฝาก	ทรัพย์	ตัวแทน	ประกัน	ภัย	กฎหมาย	พาณิชย์	3:	ประกัน	ด้วย	บุคคล	และ	ทรัพย์	ตั๋ว	เงิน	และ	กฎหมาย	พาณิชย์	4:	 

หุ้น	ส่วน	บริษัท	เป็นต้น	ชุด	วิชา	เหล่า	นี้	นักศึกษา	อาจ	เลือก	เรียน	ชุด	วิชา	ใด	ก่อน	หลัง	ได้	ตาม	ความ	สมัคร	ใจ	เพราะ	เนื้อหา	

มิได้	ต่อ	เนื่อง	กัน	แต่	อย่างไร	ก็ตาม	นักศึกษา	ต้อง	เรียน	ชุด	วิชา	กฎหมาย	แพ่ง	1:	กฎหมาย	แพ่ง		2	ก่อน

	 2.		สำาหรับ	ผู้	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ระดับ	 ปวท.	 หรือ	 ปวส.	 ซึ่ง	จะ	ต้อง	ศึกษา	ชุด	วิชา	พื้น	ฐาน	ทั่วไป	 3	 ชุด	วิชา	 และ 

ผู้	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ระดับ	เทียบ	เท่า	อนุปริญญา	ซึ่ง	จะ	ต้อง	ศึกษา	ชุด	วิชา	พื้น	ฐาน	ทั่วไป	 2	 ชุด	วิชา	 จะ	ลง	ทะเบียน	ชุด	วิชา 

พื้น	ฐาน	ทั่วไป	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ใด	ก็ได้	แต่	ถ้า	จะ	ให้	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	ภายใน	3	ปี	ครึ่ง	หรือ	3	ปี	จะ	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	

ตาม	แนวทาง	การ	จัด	โปรแกรม	ที่	มหาวิทยาลยั	กำาหนด	ให	้ตาม	หลกัสูตร	การ	ศึกษา	สาขา	วิชา	และ	ลง	ทะเบียน	เรยีน	ชุด	วิชา	

พื้น	ฐาน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	พิเศษ	ของ	แต่ละ	ปี	การ	ศึกษา

สาขา วิชา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
	 1.		ชุด	วิชา	57301	การ	บริหาร	งาน	คุ้มครอง	ผู้	บริโภค	ทาง	สาธารณสุข	ใช้	แทน	ชุด	วิชา	50403	การ	บริหาร	งาน	

ควบคุม	อาหาร	และ	ยา	ตั้งแต่	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	1/2542

	 2.		การ	เลือก	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	เลือก	เสรี	 ขอ	ให้	นักศึกษา	ศึกษา	เกณฑ์	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	เลือก	

เสรี	จาก	คู่มือ	นักศึกษา	หรือ	หลักสูตร	การ	ศึกษา	สาขา	วิชา

	 3.		นักศึกษา	หลักสูตร	บริหาร	สาธารณสุข	(เน้น	การ	บริหาร	โรง	พยาบาล)	และ	หลักสูตร	สาธารณสุข	ศาสตร์	ที่	ยัง	

ไม่	จบ	การ	ศึกษา	สามารถ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ที่	เหลือ	(ตาม	โครงสร้าง	หลักสูตร)	ทั้งนี้	ชุด	วิชา	ที่	จะ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	

ภาค	การ	ศึกษา	เดียวกัน	จะ	ต้อง	มี	วัน	เวลา	สอบ	ไม่	ตรง	กัน

	 4.		ชดุ	วิชา	54113	สขุ	ศาสตร	์อตุสาหกรรม	:	การประเมนิ	เป็น	ชดุ	วชิา	ที	่ควร	ลง	ทะเบยีน	เรียน	กอ่น	ชดุ	วชิา	54114	

สุข	ศาสตร์	อุตสาหกรรม	:	การควบคุม

	 5.		นักศึกษา	หลักสูตร	แพทย์	แผน	ไทย	ที่	จะ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	 55307	 การ	ฝึก	ปฏิบัติ	เภสัชพฤกษศาสตร์	

และ	เภสัชกรรม	แผน	ไทย	ควร	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	55306	เภสัชพฤกษศาสตร์	ก่อน	ส่วน	นักศึกษา	ที่	จะ	ลง	ทะเบียน	

เรียน	ชุด	วิชา	 55311	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	เวชกรรม	และ	นวด	แพทย์	แผน	ไทย	ควร	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	 55308	 เวชกรรม	

แผน	ไทย	และ	ชุด	วิชา	55310	นวด	แผน	ไทย	ก่อน

	 6.		นักศึกษา	หลักสูตร	การ	แพทย์	แผน	ไทย	บัณฑิต	 4	 ปี	 ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	 55320	 ร่างกาย	มนุษย์		 

(หลักสูตรเก่า)	 และชุดวิชา	 55322	 ร่างกาย	มนุษย์		 (หลักสูตรใหม่)	 ซึ่ง	เป็น	ชุด	วิชา	ที่	มี	การ	ฝึก	ปฏิบัต	ิเสริม	ทักษะ	 โดย	

มหาวิทยาลัย	จะ	กำาหนด	และ	แจ้ง	สถาน	ที่	ที่	จะ	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	ให้	นักศึกษา	ทราบ	ต่อ	ไป	 โดย	ขอ	ให้	นักศึกษา	เตรียม	 

ค่า	ใช	้จ่าย	สำาหรบั	การ	เขา้	ฝกึ	ปฏบิตั	ิเสรมิ	ทกัษะ	ประมาณ	3,600	บาท	ซึง่	อาจ	ม	ีการ	เปลีย่น	แป	ลง	ขึน้	อย่	ูกบั	จำานวน	นกัศกึษา	

ที่	เข้า	มา	รับ	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	และ	การ	เรียก	เก็บ	จาก	สถาน	ที่	ฝึก	ปฏิบัติ	 ทั้งนี้	ไม่	รวม	ค่า	ใช้	จ่าย	ใน	การ	เดิน	ทาง	 

ไป	-	กลับ	ค่าที่	พัก	และ	ค่า	อาหาร

	 7.		นักศึกษา	สาขา	วิชา	วิทยาศาสตร์	สุขภาพ	 วิชา	เอก	แพทย์	แผน	ไทย	 2	 ปี	 โครงสร้าง	หลักสูตร	ที่	ต้อง	ศึกษา 

ชดุ	วชิา	55311	การ	ฝกึ	ปฏบิตั	ิเวชกรรม	และ	นวด	แผน	ไทย	จะ	ตอ้ง	ลง	ทะเบยีน	เรียน	ชดุ	วชิา	55311	การ	ฝึก	ปฏิบตั	ิเวชกรรม	

และ	นวด	แผน	ไทย	ก่อน	ชุด	วิชา	55312	ประสบการณ์	วิชาชีพ	การ	แพทย์	แผน	ไทย	เพื่อ	ให้	มี	ประสบการณ์	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	
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เวชกรรม	และ	นวด	แผน	ไทย	ก่อน	เข้า	รับ	การ	อบรม	เข้ม	ประสบการณ์	วิชาชีพ	การ	แพทย์	แผน	ไทย	สำาหรับ	ชุด	วิชา	55312	

ประสบการณ	์วชิาชพี	การ	แพทย	์แผน	ไทย	เปน็	ชุด	วชิา	ที	่ตอ้ง	ลง	ทะเบยีน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศกึษา	สดุทา้ย	กอ่น	จบ	การ	ศกึษา	

เท่านั้น

	 8.		นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา	54118	ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	ค่าใช้จ่ายในวันฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

ในห้องปฏิบัติการที่ภาควิชาฟิสิกส์และภาควิชาเคมี	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และภาควิชาชีวเคมี	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเรียกเก็บโดยสถานที่จัดฝึกประมาณ	2,500	บาท	

ทั้งน้ีหากมีนักศึกษาเข้าฝึกน้อยหรือมากกว่า	 50	 คน	 อาจปรับเปล่ียนตามที่ภาควิชาฟิสิกส์และภาควิชาเคมี	 คณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ์ละภาควิชาชวีเคม	ีคณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

กำาหนด

	 ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าอาหาร	 ที่พัก	 และค่าพาหนะเดินทางไปยังสถานที่ฝึกปฏิบัติฯ	 ซ่ึงนักศึกษาต้องเตรียม 

มาในวันเข้าฝึก

	 9.		ชุดวิชาเชิงปฏิบัติ		ได้แก่

	 9.1	 ชุด	วิชา	 52310	 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

	 9.2	 ชุด	วิชา	 52311	 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น

	 9.3	 ชุด	วิชา	 54113	 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม	:	การประเมิน

	 9.4	 ชุด	วิชา	 54118	 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

	 9.5	 ชุด	วิชา	 55307	 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

	 9.6	 ชุด	วิชา	 55311	 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

	 9.7	 ชุด	วิชา	 55313	 ผดุงครรภ์แผนไทย

	 9.8	 ชุด	วิชา	 55314	 เภสัชกรรมแผนไทย	1

	 9.9	 ชุด	วิชา	 55315	 นวดแผนไทย	2

	 9.10	 ชุด	วิชา	 55316	 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

	 9.11	 ชุด	วิชา	 55317	 เวชกรรมแผนไทย	1

	 9.12	 ชุด	วิชา	 55318	 เวชกรรมแผนไทย	2

	 9.13	 ชุด	วิชา	 55319	 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

	 9.14	 ชุด	วิชา	 55320	 ร่างกายมนุษย์

	 9.15	 ชุด	วิชา	 55321	 เภสัชกรรมแผนไทย	2	

	 9.16	 ชุด	วิชา	 55322*	 ร่างกายมนุษย์

	 9.17	 ชุด	วิชา	 55325*	 นวดแผนไทย	1

	 9.18	 ชุด	วิชา	 55326*	 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

	 9.19	 ชุด	วิชา	 55327*	 ผดุงครรภ์แผนไทย

	 9.20	 ชุด	วิชา	 55328*	 เภสัชกรรมแผนไทย	1

	 9.21	 ชุด	วิชา	 55331*	 เวชกรรมแผนไทย	1

	 9.22	 ชุด	วิชา	 55333*	 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

	 9.23	 ชุด	วิชา	 55324*	 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

	 9.24	 ชุด	วิชา	 55329*	 นวดแผนไทย	2
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	 9.25	 ชุด	วิชา	 55330*	 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

	 9.26	 ชุด	วิชา	 55332*	 เวชกรรมแผนไทย	2

	 9.27	 ชุด	วิชา	 55334*	 เภสัชกรรมแผนไทย	2
 
หมายเหต ุ*	เปน็ชุดวิชาสำาหรบันักศึกษาหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ	(หลกัสตูรใหม่	พ.ศ.	2556)	วชิาเอก	50424

สาขา วิชาเศรษฐศาสตร์
	 1.	 มหาวทิยาลัย	ได	้อนญุาต	ให	้นกัศกึษา	สาขา	วชิา	เศรษฐศาสตร	์หลกัสตูร	กอ่น	ป	ี2546	สามารถ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	

ชุด	วิชา	10161	ภาษา	ไทย	เพื่อ	การ	สื่อสาร	เป็น	ชุด	วิชา	เลือก	ใน	หมวด	วิชา	พื้น	ฐาน	ทั่วไป	ได้	(เดิม	ให้	เลือก	1	ชุด	วิชา	จาก	

ชุด	วิชา	10111	ภาษา	อังกฤษ	เพื่อ	การ	สื่อสาร	หรือ	ชุด	วิชา	10171	การ	ใช้	ภาษา	อังกฤษ)

	 2.	 นักศกึษา	ที	่จะ	หมด	อายุ	สถานภาพ	นกัศกึษา	เมือ่	สิน้	ปี	การ	ศกึษา	2554	อาจ	จะ	ขอ	ตอ่	อายุ	สถานภาพ	นกัศกึษา	

ได	้อีก	1	ป	ีการ	ศกึษา	โดย	ด	ูราย	ละเอยีด	ได	้จาก	ระเบยีบ	มหา	ว	ิทยา	ลยัฯ	วา่	ดว้ย	การ	ตอ่	อาย	ุสถานภาพ	ของ	นกัศกึษา	ระดบั	

ปริญญา	ตรี	พ.ศ.	2551

สาขา วิชา มนุษย นิเวศ ศาสตร์
	 1.	 นักศึกษา	ที่	ยัง	มี	สถานภาพ	เป็น	นักศึกษา	 หาก	ลง	ทะเบียน	เรียน	ไม่	ครบ	ตาม	หลักสูตร	หรือ	ยัง	สอบ	ไม่	ผ่าน	

ครบ	ทุก	วิชา	ของ	หลักสูตร	สามารถ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ที่	เหลือ	ซึ่ง	เปิด	สอน	ได้	ไม่	เกิน	3	ชุด	วิชา	หาก	วัน	-	เวลา	สอบ 

ไม่	ตรง	กัน

	 2.	 แนวทาง	ใน	การ	ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ชุด	วิชา	ตา่งๆ	โดย	ทัว่ไป	นัน้	นกัศกึษา	ควร	เรียน	ชดุ	วชิา	ใน	หมวด	วชิา	พืน้	ฐาน 

ทั่วไป	และ	ชุด	วิชา	ใน	หมวด	วิชา	แกน	ก่อน	แล้ว	จึง	เรียน	ชุด	วิชา	ใน	หมวด	วิชา	เฉพาะ

	 3.	 นักศึกษา	ที่	ศึกษา	ใน	หลักสูตร	วิทยา	ศาสตร	บัณฑิต	 แขนง	วิชา	วิทยาการ	อาหาร	และ	โภชนาการ	 วิชา	เอก	

อาหาร	โภชนาการ	และ	การ	ประยุกต์	 หลักสูตร	 4	 ปี	 ขอ	ให้	นักศึกษา	ดู	ราย	ละเอียด	ชุด	วิชา	เทียบ	แทน	ชุด	วิชา	ใน	ตาราง 

หน้า	17

สาขา วิชา รัฐศาสตร์
	 1.		นักศึกษา	ใน	สาขา	วิชา	รัฐศาสตร์	 ที่	ยัง	ไม่	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	วิชา	เลือก	เสรี	 ถ้า	นักศึกษา	ลง	ทะเบียน	เรียน 

ชุด	วิชา	82424	กฎหมาย	ระหว่าง	ประเทศ	และ	องค์การ	ระหว่าง	ประเทศ	แล้ว	ห้าม ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ต่อ	ไป	นี้	เป็น	

ชุด	วิชา	เลือก	เสรี	คือ

	 	 1.1		 ชุด	วิชา		41451	 กฎหมาย	ระหว่าง	ประเทศ

	 	 1.2		 ชุด	วิชา		41452			สถาบัน	ระหว่าง	ประเทศ

	 2.	 ให้	ใช้	ชุด	วิชา	 33202	 การ	คลัง	และ	งบ	ประมาณ	 ของ	สาขา	วิชา	วิทยาการ	จัดการ	 แทน	ชุด	วิชา	 81414	 

หลัก	การ	คลัง	และ	การ	งบ	ประมาณ

	 3.	 ตั้งแต่	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	 1/2534	 เป็นต้น	ไป	 สาขา	วิชา	รัฐศาสตร์	จะ	เปิด	สอน	ชุด	วิชา	 81427	 กฎหมาย 

อาญา	สำาหรับ	รัฐศาสตร์	 และ	 81428	 กฎหมาย	วิธี	พิจารณา	ความ	อาญา	และ	พยาน	หลัก	ฐาน	 สำาหรับ	รัฐศาสตร์	 ซ่ึง	เป็น 

ชุด	วิชา	เลือก	ใน	หมวด	วิชา	เฉพาะ	ของ	โครงสร้าง	หลักสูตร	รัฐศาสตร์	ทั้ง	สอง	แขนง	วิชา	 ชุด	วิชา	ดัง	กล่าว	เป็น	ชุด	วิชา 

ที่	นักศึกษา	ที่	มี	ความ	ประสงค์	จะ	สอ	บรรจุ	เป็น	นาย	ตำารวจ	ช้ัน	สัญญา	บัตร	 เพื่อ	ทำา	หน้าท่ี	ป้องกัน	 ปราบ	ปราม	 สืบสวน	

สอบสวน	หรือ	จราจร	จะ	ต้อง	ศึกษา	เพื่อ	ให้	มี	คุณสมบัติ	ตาม	เกณฑ์	ที่	กรม	ตำารวจ	กำาหนด	ไว้
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	 4.	 ตั้งแต่	เดือน	สิงหาคม	 2537	 เป็นต้น	ไป	 กรม	การ	ปกครอง	ได้	กำาหนด	ให้	ผู้	ที่	จบ	การ	ศึกษา	ทาง	ด้าน	รัฐศาสตร์ 

ที	่ประสงค	์จะ	สอบ	แขง่ขนั	เขา้	รบั	ราชการ	ใน	ตำาแหนง่	ปลดั	อำาเภอ	จะ	ตอ้ง	สอบ	ผา่น	วชิา	ประมวล	กฎหมาย	อาญา	และ	ประมวล	

กฎหมาย	วิธี	พิจารณา	ความ	อาญา	 จึง	ขอ	แนะนำา	ให้	นักศึกษา	ที่	มี	ความ	ประสงค์	จะ	สอบ	เข้า	รับ	ราชการ	ตำาแหน่ง	ดัง	กล่าว	 

ลง	ทะเบยีน	เรยีน	ชดุ	วชิา	81427	กฎหมาย	อาญา	สำาหรบั	รฐัศาสตร	์และ	ชดุ	วชิา	81428	กฎหมาย	วธิ	ีพจิารณา	ความ	อาญา	

และ	พยาน	หลัก	ฐาน	สำาหรับ	รัฐศาสตร์	เพื่อ	ให้	มี	คุณสมบัติ	ตาม	เกณฑ์	ที่	กรม	การ	ปกครอง	กำาหนด	ไว้

	 5.	 ตั้งแต่	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	 1/2546	 เป็นต้น	ไป	 สาขา	วิชา	รัฐศาสตร์	เปิด	สอน	ชุด	วิชา	 80102	หลัก	พื้น	ฐาน	ทาง	

รัฐศาสตร์	เป็น	ชุด	วิชา	เลือก	เสรี	 นักศึกษา	ที่	ยัง	ไม่	ได้	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	เลือก	เสรี	 ควร	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา 

ดัง	กล่าว	เพื่อ	ประโยชน์	ใน	การ	ศึกษา	ชุด	วิ	ชา	อื่นๆ	ของ	สาขา	วิชา	รัฐศาสตร์	ต่อ	ไป

	 6.	 นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	 81416	 การ	บริหาร	งาน	บุคคล	ภาค	รัฐ	ห้าม ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	

32304	การ	จัดการ	ทรัพยากร	มนุษย์	ของ	สาขา	วิชา	วิทยาการ	จัดการ	เป็น	ชุด	วิชา	เลือก	เสรี

	 7.	 นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	ชุด	วิชา	 81417	 การ	บริหาร	และ	การ	พัฒนา	องค์การ	ห้าม ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	

33433	การ	พัฒนา	องค์การ	ของ	สาขา	วิชา	วิทยาการ	จัดการ	เป็น	ชุด	วิชา	เลือก	เสรี

	 8.	 การ	ใช้	ชุด	วิชา	แทน	กัน	สำาหรับ	หลักสูตร	รัฐ	ศาสตร	บัณฑิต	 แขนง	วิชา	ทฤษฎี	และ	เทคนิค	ทาง	รัฐศาสตร์	 พ.ศ.	

2525	และ	พ.ศ.	2530	ที่	จะ	โอน	เข้า	สู่	หลักสูตร	รัฐ	ศาสตร	บัณฑิต	แขนง	วิชา	ทฤษฎี	และ	เทคนิค	ทาง	รัฐศาสตร์	หลักสูตร	

ปรับปรุง	พ.ศ.	2552	และ

	 การ	ใช	้ชุด	วิชา	แทน	กนั	สำาหรบั	หลักสตูร	รฐั	ศาสตร	บณัฑติ	แขนง	วชิา	ความ	สมัพนัธ	์ระหวา่ง	ประเทศ	และ	การเมอืง	

การ	ปกครอง	เปรียบ	เทียบ	พ.ศ.	2525	และ	พ.ศ.	2530	ที่	จะ	โอน	เข้า	หลักสูตร	รัฐ	ศาสตร	บัณฑิต	แขนง	วิชา	ความ	สัมพันธ์	

ระหว่าง	ประเทศ	หลักสูตร	ปรับปรุง	พ.ศ.	2553	ขอ	ให้	นักศึกษา	ดู	ราย	ละเอียด	ใน	ตาราง	หน้า	18

สาขา วิชา เกษตร ศาสตร์และ สหกรณ์
	 1.	 ชดุ	วชิา	93446	การ	จดัการ	การ	ผลติ	สกุร	และ	สตัว	์ปกี	และ	ชดุ	วชิา	93447	การ	จดัการ	การ	ผลติ	สตัว	์เคีย้ว	เอือ้ง	

นักศึกษา	สามารถ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ได้	เฉพาะ	นักศึกษา	หลักสูตร	วิชา	เอก	การ	จัดการ	การ	ผลิต	สัตว์เท่านั้น

	 2.		นักศึกษา	วิชา	เอก	การ	จัดการ	การ	ผลิต	พืช	2	ปี	ชุด	วิชา	ที่	นักศึกษา	ต้อง	เข้า	รับ	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	ดังนี้

	 	 2.1	 นักศึกษา	ตั้งแต่	โครงสร้าง	หลักสูตร	ปี	การ	ศึกษา	 2547	 เป็นต้น	ไป	 (โครงสร้าง	หลักสูตร	ที่	ต้อง	ศึกษา	 

12	ชุด	วิชา)		ได้แก่	ชุด	วิชา	93455	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	การ	จัดการ	การ	ผลิต	พืช

	 	 2.2		 นักศึกษา	ตั้งแต่	โครงสร้าง	หลักสูตร	ปี	การ	ศึกษา	 2547	 เป็นต้น	ไป	 (โครงสร้าง	หลักสูตร	ที่	ต้อง	ศึกษา	 

15	ชุด	วิชา)	ได้แก่	ชุด	วิชา	93256	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	การ	ผลิต	พืช	และชุด	วิชา	93455	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	การ	จัดการ	

การ	ผลิต	พืช

	 3.		นักศึกษา	ใน	เรือน	จำา	 ไม่ อนุญาต	 ให้	ลง	ทะเบียนชุด	วิชา	 93256	 การ	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	การ	ผลิต	พืช	 

กับชุด	วิชา	93455	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	การ	จัดการ	การ	ผลิต	พืช		ใน	ภาค	การ	ศึกษา	เดียวกัน	

	 4.		ชุด	วิชา	91458	การ	จัดการ	สิ่ง	แวดล้อม	ป่า	ไม้	เป็น	ชุด	วิชา	ที่	มี	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	ทักษะ	ตาม	ที่	มหาวิทยาลัย	

กำาหนด
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สาขา วิชา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
	 1.		ชุด	วิชา	เชิง	ปฏิบัติ	ได้แก่

	 	 	 1.1		ชุด	วิชา	 96408		 การ	จัดการ	ระบบ	ฐาน	ข้อมูล

	 	 	 1.2		ชุด	วิชา	 96413		 การ	ออกแบบ	และ	พัฒนา	เว็บ

	 	 	 1.3		ชุด	วิชา	 96414		 การ	โปรแกรม	คอมพิวเตอร์

	 	 	 1.4		ชุด	วิชา	 97216	 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

	 	 	 1.5		ชุด	วิชา	 97315		 เครื่อง	มือ	เครื่องจักร	วัสดุ	และ	การ	บำารุง	รักษา	ใน	อุตสาหกรรม

	 	 	 1.6		ชุด	วิชา	 97316		 เทคโนโลยี	การ	ออกแบบ	ผลิตภัณฑ์	และ	กระบวนการ	ผลิต	ใน	อุตสาหกรรม

	 	 	 1.7		ชุด	วิชา	 97318		 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

	 	 	 1.8		ชุด	วิชา	 97403		 เทคโนโลยี	ก่อน	พิมพ์

	 	 	 1.9		ชุด	วิชา	 97406		 เทคนิค	หลัง	พิมพ์

	 		 1.10		ชุด	วิชา	 97431		 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

	 	 1.11		ชุด	วิชา	 99311		 ระบบ	สำานักงาน	อัตโนมัติ	และ	พาณิชย์	อิเล็กทรอนิกส์

	 	 1.12		ชุด	วิชา	 99412		 หลัก	การ	และ	การ	บริหาร	เครือ	ข่าย

	 	 1.13		ชุด	วิชา	 99413		 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

	 2.		นักศึกษา	วิชา	เอก	เทคโนโลยี	การ	พิมพ์	2	ปี	ตลอด	ทั้ง	หลักสูตร	ต้อง	เลือก	เรียน	ชุด	วิชา	ที่	มี	การ	ฝึก	ปฏิบัติ	เสริม	

ทักษะ	อย่าง	น้อย	2	ชุด	วิชา	จึง	จะ	จบ	การ	ศึกษา

การ ลง ทะเบียน เรียน ชุด วิชา ประสบการณ์ วิ ชา ชีพฯ ของ ทุก สาขา วิชา

 เกณฑ์ การ ลง ทะเบียน เรียน

	 1.		จะ	ต้อง	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	สุดท้าย	ก่อน	ที่	จะ	สำาเร็จ	การ	ศึกษา	 (เหลือ	ชุด	วิชา	ที่	จะ	 

ลง	ทะเบียน	เรียน	ไม่	เกิน	3	ชุด	วิชา	รวม	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิ	ชา	ชีพฯ	ด้วย)

	 2.		สามารถ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิ	ชา	ชีพฯ	พร้อม	กับ	ชุด	วิ	ชา	อื่นๆ	 โดย	ไม่	จำาเป็น	จะ	ต้อง	

รอ	ทราบ	ผล	การ	สอบ	ของ	ชุด	วิชา	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	ภาค	การ	ศึกษา	ก่อน	ภาค	การ	ศึกษา	สุดท้าย	แต่	อย่าง	ใด

	 3.		ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิ	ชา	ชีพฯ	เป็น	ชุด	วิชา	ที่	มี	การ	สอบ	ภาค	ทฤษฎี	และ	มี	การ	ประชุม	เชิง	ปฏิบัติ	การ

	 4.		การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ถูก	ต้อง	ตาม	เกณฑ์	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด	 มหาวิทยาลัย	จะ	มี	หนังสือ	แจ้ง	ให้	

นักศึกษา	เข้า	รับ	การ	อบรม	ณ	วัน	เวลา	และ	สถาน	ที่	ที่	มหาวิทยาลัย	กำาหนด

 แนวทาง ใน การ ลง ทะเบียน เรียน	(ดู	ตารางแสดงตัวอย่าง	หน้า	94	ประกอบ	ด้วย)

	 1.		ตรวจ	สอบ	โครงสร้าง	หลักสูตร	ที่	ศึกษา	อยู่	ว่า	ได้	ศึกษา	และ	สอบ ผ่าน มา แล้ว ทั้งหมด	ซึ่ง	อยู่	ใน	เกณฑ์	 

ที่	จะ	สามารถ	ลง	ทะเบียน	ได้	หรือ	ไม่

	 2.		สิ่ง	ที่	ต้อง	ตรวจ	สอบ	ได้แก่

	 	 -	 ชุด	วิชา	ใน	โครงสร้าง	หลักสูตร	ที่	กำาลัง	ศึกษา	อยู่	กำาหนด	ให้	ศึกษา	ทั้งหมด	จำานวน	กี่	ชุด	วิชา

	 	 -			ให้	นำา	จำานวน	ชุด	วิชา	ที่	สอบ	ผ่าน	ไป	เทียบ	กับ	ตาราง	แสดง	ตัวอย่าง	 จำานวน	ชุด	วิชา	ที่	สอบ	ผ่าน	และ	

เหลอื	อยู่	ของ	นกัศกึษา	ที	่ม	ีคณุสมบตั	ิลง	ทะเบยีน	เรียน	ชดุ	วชิา	ประสบการณ	์วชิาชพี	วา่	ม	ีคณุสมบติั	ตรง	หรือ	ครบ	ถ้วน	

จึง	จะ	มี	สิทธิ	ลง	ทะเบียน	เรียน	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิ	ชา	ชีพฯ
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ตาราง แสดง ตัวอย่าง จำานวน ชุด วิชา ที่ สอบ ผ่าน ลง ทะเบียน เรียน
และ เหลือ อยู่ ของ นักศึกษา ที่ มี คุณสมบัติ ลง ทะเบียน เรียน ชุด วิชา ประสบการณ์ วิ ชา ชีพฯ

หลักสูตร

ที่ศึกษา

จำานวนชุดวิชาที่สอบผ่าน

ตั้งแต่สมัครเป็นนักศึกษาจนถึง

ภาคการศึกษาที่ 1/2559

หรือ

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

จำานวนชุดวิชา

ที่ลงทะเบียนเรียนใน

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

หรือ

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

จำานวนชุดวิชา

ที่ยังเหลืออยู่ใน

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

หรือ

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

หลักสูตร	2	ปี	

(12	ชุดวิชา)

6	ชุดวิชา

7	ชุดวิชา

8	ชุดวิชา

9	ชุดวิชา

3	ชุดวิชา

2	หรือ	3	ชุดวิชา

1	หรือ	2	หรือ	3	ชุดวิชา

1	หรือ	2	ชุดวิชา

3	ชุดวิชา

3	หรือ	2	ชุดวิชา

3	หรือ	2	หรือ	1	ชุดวิชา

2	หรือ	1	ชุดวิชา

หลักสูตร	2	ปี	

เพิ่ม	3	ชุดวิชา

(15	ชุดวิชา)

9	ชุดวิชา

10	ชุดวิชา

11	ชุดวิชา

12	ชุดวิชา

3	ชุดวิชา

2	หรือ	3	ชุดวิชา

1	หรือ	2	หรือ	3	ชุดวิชา

1	หรือ	2	ชุดวิชา

3	ชุดวิชา

3	หรือ	2	ชุดวิชา

3	หรือ	2	หรือ	1	ชุดวิชา

2	หรือ	1	ชุดวิชา

หลักสูตร	2	ปี	

เพิ่ม	4	ชุดวิชา

(16	ชุดวิชา)

10	ชุดวิชา

11	ชุดวิชา

12	ชุดวิชา

13	ชุดวิชา

3	ชุดวิชา

2	หรือ	3	ชุดวิชา

1	หรือ	2	หรือ	3	ชุดวิชา

1	หรือ	2	ชุดวิชา

3	ชุดวิชา

3	หรือ	2	ชุดวิชา

3	หรือ	2	หรือ	1	ชุดวิชา

2	หรือ	1	ชุดวิชา

หลักสูตร	3	ปี	

	(18	ชุดวิชา)

12	ชุดวิชา

13	ชุดวิชา

14	ชุดวิชา

15	ชุดวิชา

16	ชุดวิชา

3	ชุดวิชา

2	หรือ	3	ชุดวิชา

1	หรือ	2	หรือ	3	ชุดวิชา

1	หรือ	2	ชุดวิชา

1	ชุดวิชา

3	ชุดวิชา

3	หรือ	2	ชุดวิชา

3	หรือ	2	หรือ	1	ชุดวิชา

2	หรือ	1	ชุดวิชา

1	ชุดวิชา

หลักสูตร	3	ปี	

และ	4	ปี

(20	ชุดวิชา)

14	ชุดวิชา

15	ชุดวิชา

16	ชุดวิชา

17	ชุดวิชา

3	ชุดวิชา

2	หรือ	3	ชุดวิชา

1	หรือ	2	หรือ	3	ชุดวิชา

2	หรือ	1	ชุดวิชา

3	ชุดวิชา

3	หรือ	2	ชุดวิชา

3	หรือ	2	หรือ	1	ชุดวิชา

1	หรือ	2	ชุดวิชา

หลักสูตร	4		ปี	

(23	ชุดวิชา)

17	ชุดวิชา

18	ชุดวิชา

19	ชุดวิชา

20	ชุดวิชา

3	ชุดวิชา

2	หรือ	3	ชุดวิชา

1	หรือ	2	หรือ	3	ชุดวิชา

1	หรือ	2	ชุดวิชา

3	ชุดวิชา

3	หรือ	2	ชุดวิชา

3	หรือ	2	หรือ	1	ชุดวิชา

2	หรือ	1	ชุดวิชา

หลักสูตร	4		ปี	

(24	ชุดวิชา)

18	ชุดวิชา

19	ชุดวิชา

20	ชุดวิชา

21	ชุดวิชา

3	ชุดวิชา

2	หรือ	3	ชุดวิชา

1	หรือ	2	หรือ	3	ชุดวิชา

1	หรือ	2	ชุดวิชา

3	ชุดวิชา

3	หรือ	2	ชุดวิชา

3	หรือ	2	หรือ	1	ชุดวิชา

2	หรือ	1	ชุดวิชา
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เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

	 ตามที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์	 ได้ปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตแขนงวิชา 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	(หลักสูตร	4	ปี	และ	2	ปีต่อเนื่อง)	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2546	และมีจำานวน

นักศึกษาคงค้างในหลักสูตรดังกล่าวน้อยมาก	 สาขาวิชาฯ	 จึงไม่อนุญาตให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุกหลักสูตรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในหลักสูตรดังกล่าว	จำานวน	70	ชุดวิชา	เป็นชุดวิชาเลือกเสรีตั้งแต่

ปกีารศกึษา	2557	เป็นกรณพีเิศษ	และในปกีารศกึษา	2560	เปน็ตน้ไป	สาขาวชิาศกึษาศาสตรข์ออนมุตัิ

ปิดชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	จำานวน	54	ชุดวิชา	ยังมีชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้

ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี	ดังนี้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20101

20201

20203

20401

21324

21421

22222

22242

22321

22322

22434

22449

24402

24403

24404

24405

พื้นฐานการศึกษา

พัฒนศึกษา

การศึกษากับชีวิตและชุมชน

ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

การสอนกลุ่มทักษะ	2	:	คณิตศาสตร์

การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

การอ่านภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์	2	:	วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษสำาหรับครู

การเขียนภาษาอังกฤษ

จริยศึกษา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ	2

การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
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 การ ลง ทะเบียน เรียน ชุด วิชา เลือก เสรี ของ	แต่ละ	สาขา	วิชา	 ให้	นักศึกษา	เลือก	ศึกษา	ได้	จาก	ชุด	วิชา	ต่างๆ	 ท่ี 

เปิด	สอน	ใน	หลักสูตร	ปริญญา ตรี	ของ	มหาวิทยาลัย	ยกเว้น ชุด	วิชา	ที่	มี	ลักษณะ	อย่าง	หนึ่ง	อย่าง	ใด	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

	 ก.	ชุด	วิชา	ประสบการณ์	วิชาชีพ	ของ	ทุก	สาขา	วิชา

	 ข.	ชุด	วิชา	ที่	มี	เนื้อหา	วิ	ชาซำ้า	ซ้อน	กับ	ชุด	วิชา	บังคับ	อื่น	ใน	หลักสูตร

	 ค.	ชุด	วิชา	ที่	มี	การ	กำาหนด	คุณสมบัติ	และ	ทักษะ	พื้น	ฐาน	ไว้	โดย	เฉพาะ

	 มหาวิทยาลัย	ได้	กำาหนด	ชุด	วิชา	ที่	ไม่ อนุญาต ให้	ลง	ทะเบียน	เรียน	เป็น	ชุด	วิชา	เลือก	เสรี	 ตาม	ลักษณะ	ดัง	กล่าว 

ข้าง	ต้น	ดังนี้

ตาราง ชุด วิชา ที่ ไม่ อนุญาต ให้ ลง ทะเบียน เรียน เป็น ชุด วิชา เลือก เสรี

สาขาวิชา แขนงวิชา/วิชาเอก ชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี

1. สาขาวิชาต่อไปนี้

		 1.1		ศิลปศาสตร์

		 1.2		นิเทศศาสตร์

		 1.3		ศึกษาศาสตร์

		 1.4		วิทยาการจัดการ

		 1.5		นิติศาสตร์

		 1.6		วิทยาศาสตร์

		 	 สุขภาพ

		 1.7	 เศรษฐศาสตร์

		 1.8	 มนุษยนิเวศ

		 	 ศาสตร์

		 1.9	 รัฐศาสตร์	

		1.10	เกษตรศาสตร์

		 	 และสหกรณ์

		1.11	วิทยาศาสตร์

		 	 และเทคโนโลยี

	 1.	 ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพของทุกสาขาวิชา

	 2.	ชุดวิชา		11006		 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

	 3.	 ชุดวิชา		11007		 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

	 4.	ชุดวิชา		11008		 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริหาร

	 5.	ชุดวิชา		11009		 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

	 6.	ชุดวิชา		11309		 ทฤษฎีการสอนภาษา

	 7.	ชุดวิชา		11312		 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพ

	 	 	 	 ในประชาคมอาเซียน

	 8.	ชุดวิชา		14111		 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

	 9.	ชุดวิชา		14212		 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 10.	ชุดวิชา		14213		 การอ่านภาษาอังกฤษ	1

	 11.	ชุดวิชา		14214		 การเขียนภาษาอังกฤษ	1

	 12.	ชุดวิชา		14215		 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

	 13.	ชุดวิชา		14216		 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

	 14.	ชุดวิชา		14317		 การอ่านภาษาอังกฤษ	2

	 15.	ชุดวิชา		14318		 หลักการแปล

	 16.	ชุดวิชา		14319		 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

	 17.	ชุดวิชา		14320		 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

	 18.	ชุดวิชา		14421		 การเขียนภาษาอังกฤษ	2

	 19.	ชุดวิชา		14422		 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมี

	 	 	 	 ประสิทธิผล

	 20.	ชุดวิชา	16344	 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

	 21.	ชุดวิชา	16360	 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

	 22.	ชุดวิชา	16423	 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง	

	 23.	ชุดวิชา	16426	 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

	 24.	ชุดวิชา	16440	 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

	 25.	ชุดวิชา	16441	 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกวิชาเอก
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สาขาวิชา แขนงวิชา/วิชาเอก ชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี

	 26.	ชุดวิชา	16445	 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

	 	 	 	 เบื้องต้น

	 27.	ชุดวิชา	16446	 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

	 28.	ชุดวิชา	16448	 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

	 29.	ชุดวิชา	16449	 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

	 30.	ชุดวิชา	16452	 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

	 31.	ชุดวิชา	16455	 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

	 32.	ชุดวิชา	16457	 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

	 33.	ชุดวิชา	16458	 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

	 34.	ชุดวิชา	16463	 การวางแผน	การออกแบบ	และการผลติสือ่ชมุชน

	 35.	ชุดวิชา	27104	 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

	 	 	 	 เพื่อการศึกษา

	 36.	ชุดวิชา	32477	 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์	และ

	 	 	 	 การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

	 37.	ชุดวิชา	32480	 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหาร

	 	 	 	 และเครื่องดื่ม

	 38.	ชุดวิชา	32485	 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการ

	 	 	 	 ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

	 39.	ชุดวิชา	52310	 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

	 40.	ชุดวิชา	52311	 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น

	 41.	ชุดวิชา	54113	 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:	การประเมิน

	 42.	ชุดวิชา	54118	 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

	 43.	ชุดวิชา	55307	 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

	 	 	 	 เภสัชกรรมแผนไทย

	 44.	ชุดวิชา	55311	 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

	 45.	ชุดวิชา	55313	 ผดุงครรภ์แผนไทย

	 46.	ชุดวิชา	55314	 เภสัชกรรมแผนไทย	1

	 47.	ชุดวิชา	55315	 นวดแผนไทย	2

	 48.	ชุดวิชา	55316	 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

	 49.	ชุดวิชา	55317	 เวชกรรมแผนไทย	1

	 50.	ชุดวิชา	55318	 เวชกรรมแผนไทย	2

	 51.	ชุดวิชา	55319	 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

	 52.	ชุดวิชา	55320	 ร่างกายมนุษย์

	 53.	ชุดวิชา	55321	 เภสัชกรรมแผนไทย	2

	 54.	ชุดวิชา	55322*	 ร่างกายมนุษย์

	 55.	ชุดวิชา	55325*	 นวดแผนไทย	1

	 56.	ชุดวิชา	55327*	 ผดุงครรภ์แผนไทย
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สาขาวิชา แขนงวิชา/วิชาเอก ชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี

	 57.	ชุดวิชา	55328*	 เภสัชกรรมแผนไทย	1

	 58.	ชุดวิชา	55331*	 เวชกรรมแผนไทย	1

	 59.	ชุดวิชา	55333*	 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

	 60.	ชุดวิชา	55324*	 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์

	 	 	 	 และเภสัชกรรมแผนไทย

	 61.	ชุดวิชา	55329*	 นวดแผนไทย	2

	 62.	ชุดวิชา	55330*	 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

	 63.	ชุดวิชา	55332*	 เวชกรรมแผนไทย	2

	 64.	ชุดวิชา	55334*	 เภสัชกรรมแผนไทย	2

	 65.	ชุดวิชา	71304	 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

	 66.	ชุดวิชา	91458	 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

	 67.	ชุดวิชา	93446	 การจัดการการผลิตสุกรและสัตวปีก

    (มี ฝึกปฏิบัติ)

	 68.	ชุดวิชา	93447	 การจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง	(มี ฝึกปฏิบัติ)

	 69.	ชุดวิชา	93455		 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

	 70.	ชุดวิชา	93460		 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

	 71.	ชุดวิชา	96408		 การจัดการระบบฐานข้อมูล

	 72.	ชุดวิชา	96413	 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

	 73.	ชุดวิชา	96414	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 74.	ชุดวิชา	97216	 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

	 75.	ชุดวิชา	97315	 เครื่องมือ	เครื่องจักร	วัสดุ	และการบำารุงรักษา

	 	 	 	 ในอุตสาหกรรม

	 76.	ชุดวิชา	97316	 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

	 77.	ชุดวิชา	97318	 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

	 78.	ชุดวิชา	97403	 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

	 79.	ชุดวิชา	97406	 เทคนิคหลังพิมพ์

	 80.	ชุดวิชา	97431	 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

	 81.	ชุดวิชา	99311	 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

	 	 	 	 อิเล็กทรอนิกส์	

	 82.	ชุดวิชา	99412	 หลักการและการบริหารเครือข่าย

	 83.	ชุดวิชา	99413	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

 ศิลปศาสตร์ 	 1.	 ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ	1	(จำานวน	83	ชุดวิชา)

	 2.	ชุดวิชา	11310	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์

	 3.	 ชุดวิชา	72399	 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
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สาขาวิชา แขนงวิชา/วิชาเอก ชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี

 นิเทศศาสตร์ 	 1.	 ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ	1	(จำานวน	83	ชุดวิชา)

	 2.	ชุดวิชา	11310	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์

	 3.	 ชุดวิชา	72399	 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

 ศึกษาศาสตร์ 	 1.	 ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ	1	(จำานวน	83	ชุดวิชา)

	 2.	ชุดวิชา	11310	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์

	 3.	 ชุดวิชา	72399	 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

 วิทยาการจัดการ หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต

	 1.	ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ	1	(จำานวน	83	ชุดวิชา)

	 2.	ชุดวิชา	30204	 องค์การและการจัดการ

	 3.	ชุดวิชา	32304	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 4.	 ชุดวิชา	81416	 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

	 5.	ชุดวิชา	96411	 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

(ทุกวิชาเอก)

	 1.	ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ	1	(จำานวน	83	ชุดวิชา)

	 2.	ชุดวิชา	30203	 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร

	 3.	ชุดวิชา	30204	 องค์การและการจัดการ

	 4.	ชุดวิชา	30206		 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร	1

	 5.	ชุดวิชา	32204	 การบัญชีขั้นต้น

	 6.	ชุดวิชา	32304	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 7.	 ชุดวิชา	40205	 กฎหมายธุรกิจ

	 8.	ชุดวิชา	81416	 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

	 9.	ชุดวิชา	96411	 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต

(ทุกวิชาเอก)

	 1.	ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ	1	(จำานวน	83	ชุดวิชา)

	 2.	ชุดวิชา	13322	 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ

	 3.	ชุดวิชา	81416	 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

	 4.	ชุดวิชา	96411	 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

	 5.	 ชุดวิชา	81417	 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

หลักสูตร

บัญชีบัณฑิต

	 1.	ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ	1	(จำานวน	83	ชุดวิชา)

	 2.	ชุดวิชา	13322	 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ

	 3.	ชุดวิชา	30201	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

	 4.	ชุดวิชา	30203	 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร

	 5.	ชุดวิชา	40205	 กฎหมายธุรกิจ

	 6.	ชุดวิชา	81416	 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

	 7.	ชุดวิชา	96411	 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
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 นิติศาสตร์ 	 1.	 ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ	1	(จำานวน	83	ชุดวิชา)

	 2.	ชุดวิชา	11310	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์

	 3.	 ชุดวิชา	40103	 กฎหมายเกษตร

	 4.	ชุดวิชา	40205	 กฎหมายธุรกิจ

	 5.	ชุดวิชา	52204	 กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์

	 6.	 ชุดวิชา	70203	 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

	 7.	ชุดวิชา	72399	 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และ

	 	 	 ครอบครัว

	 8.	ชุดวิชา	81427	 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์

	 9.	 ชุดวิชา	81428	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ

	 	 	 พยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์

 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 	 1.	 ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ	1	(จำานวน	83	ชุดวิชา)

	 2.	ชุดวิชา	11310	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์

แขนงวิชา

สาธารณสุขศาสตร์

วิชาเอกอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย	2	ปี

สำาหรับผู้สำาเร็จ

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)

ตั้งแต่โครงสร้างหลักสูตร

ปีการศึกษา	2550

เป็นต้นไป

	 1.	ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ	1	(จำานวน	83	ชุดวิชา)

	 2.	ชุดวิชา	52305	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 เศรษฐศาสตร์ 	 1.	 ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ	1	(จำานวน	83	ชุดวิชา)

	 2.	ชุดวิชา	11310	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์

	 3.	 ชุดวิชา	72399	 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

 มนุษยนิเวศศาสตร์ 	 1.	 ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ	1	(จำานวน	83	ชุดวิชา)

	 2.	ชุดวิชา	11310	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์
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 รัฐศาสตร์ 	 1.	 ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ	1	(จำานวน	83	ชุดวิชา)

	 2.	ชุดวิชา	11310	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์

	 3.	 ชุดวิชา	32304	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 4.	 ชุดวิชา	33304	 ขอบข่ายและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

	 5.	 ชุดวิชา	33423	 การบริหารแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น

	 	 	 	 และชนบท

	 6.	ชุดวิชา	33443	 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

	 7.	ชุดวิชา	72399	 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

 เกษตรศาสตร์

 และสหกรณ์

 	 1.	 ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ	1	(จำานวน	83	ชุดวิชา)

	 2.	ชุดวิชา	11310	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์

	 3.	 ชุดวิชา	72399	 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

แขนงวิชาการเกษตร

วิชาเอกการจัดการ

การผลิตสัตว์	สำาหรับ

นักศึกษาโครงสร้าง

หลกัสตูรกอ่นปีการศึกษา

2555

	 1.	ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ	1	(จำานวน	83	ชุดวิชา)

	 2.	ชุดวิชา	93462	 การจัดการผลิตสุกรและสัตว์ปี

	 3.	 ชุดวิชา	93463	 การจัดการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 วิทยาศาสตร์

 และเทคโนโลยี

	 1.	 ชุดวิชาตามสาขาวิชาในข้อ	1	(จำานวน	83	ชุดวิชา)

	 2.	ชุดวิชา	11310	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักรัฐศาสตร์
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การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)

	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสำานักทะเบียนและวัดผล	 ได้เพิ่มการสอบไล่รูปแบบใหม่ขึ้นอีกวิธีหนึ่ง	

เปน็ระบบสอบด้วยคอมพวิเตอรท์ีเ่อ้ือประโยชนใ์หก้บันกัศกึษาทีพ่ร้อมจะสอบในชดุวชิาทีล่งทะเบียนเรียน	โดยไมต่อ้ง

รอสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษา	รปูแบบการสอบนีเ้รยีกวา่	การสอบตามความพร้อมของนกัศกึษารายบคุคลดว้ย

คอมพิวเตอร์ หรือ Walk-in Exam มหาวิทยาลัยได้เปิดสอบครั้งแรกในภาคปลาย	ปีการศึกษา	 2553	 จนถึงภาค

ปลาย	ปีการศึกษา	2558	เปิดสอบมาแล้ว	24	ชุดวิชา

	 นักศึกษาที่เข้าสอบ	Walk-in	Exam	ซึ่งจะเปิดสอบก่อนสอบไล่ประจำาภาคประมาณ	1	เดือน	จะทราบผลการ

สอบของชุดวิชานั้นทันทีเมื่อสอบเสร็จ	 (สำาหรับชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยเพียงอย่างเดียว)	 นักศึกษาที่สอบผ่าน

ในระบบ	Walk-in	 Exam	 จึงไม่ต้องเข้าสอบไล่ประจำาภาคอีก	 แต่หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านในระบบ	Walk-in	 Exam	

สามารถเข้าสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาได้ตามปกติ	 และหากยังสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้อีก	

นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับการศึกษาในระบบทางไกล

ชุดวิชาที่เปิดสอบ 24 ชุดวิชา
	 1.	 ชุดวิชา	 10103	 ทักษะชีวิต

	 2.	 ชุดวิชา	 10111		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 3.	 ชุดวิชา	 10121		 อารยธรรมมนุษย์

	 4.	 ชุดวิชา	 10131		 สังคมมนุษย์

	 5.	 ชุดวิชา	 10141		 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต	 	

	 6.	 ชุดวิชา	 10151		 ไทยศึกษา

	 7.	 ชุดวิชา	 10161		 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

	 8.	 ชุดวิชา	 13413		 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

	 9.	 ชุดวิชา	 20301		 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

	10.	 ชุดวิชา	 30210		 การจัดการการผลิตและดำาเนินงานและหลักการตลาด

	11.	 ชุดวิชา	 30211		 องค์การและการจัดการ	และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

	12.	 ชุดวิชา	 32206		 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

	13.	 ชุดวิชา	 40101		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

	14.	 ชุดวิชา	 53202		 การสาธารณสุขทั่วไป

	15.	 ชุดวิชา	 54102		 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

	16.	 ชุดวิชา	 54112		 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด	ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

	17.	 ชุดวิชา	 54114		 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:	การควบคุม

	18.	 ชุดวิชา	 60120		 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

	19.	 ชุดวิชา	 71201		 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
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	20.	 ชุดวิชา	 80204		 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

	21.	 ชุดวิชา	 81417		 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

22.		 ชุดวิชา	 81427		 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์

	23.	 ชุดวิชา	 90303		 พืชเศรษฐกิจ

24.		 ชุดวิชา	 96102		 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 และยังเปิดชุดวิชาอื่นๆ เพิ่มอีกในแต่ละภาคการศึกษา ดูชุดวิชาที่เปิดสอบได้ที่ http://www.stou.ac.th

	 *ชุดวิชา	10161	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	เป็นชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
	 เปน็นักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนชุดวิชาเปิดสอบ	Walk-in	Exam	ในภาคการศกึษานัน้	แตล่ะชดุวิชาเลอืกสอบ

ได้	1	คาบ

วิธีการสมัครสอบ
	 กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่	 http://www.stou.ac.th	 ภายใต้หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์	 มสธ.	 แล้วคลิกที่เมนู	สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ 

(Walk-in Exam)

ค่าธรรมเนียมสอบ
	 ชุดวิชาละ	300	บาท	ชำาระเงินโดยตัดบัญชี	KTB	Online	หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย	ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาการรับสมัคร
 ภาคต้น	ประมาณกลางเดือนกันยายน	ถึงกลางเดือนธันวาคม

 ภาคปลาย	ประมาณกลางเดือนมีนาคม	ถึงกลางเดือนมิถุนายน

ช่วงเวลาและสถานที่สอบ
 ภาคต้น	เสาร์	-	อาทิตย์	ตลอดเดือนธันวาคม

 ภาคปลาย เสาร์	-	อาทิตย์	ตลอดเดือนมิถุนายน

	 สอบวันละ	2	คาบ	คาบแรกเวลา	9.00	-	12.00	น.	คาบที่สองเวลา	13.30	-	16.30	น.

	 ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	6	-	8	ชั้นลอย	และชั้น	5	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช

	 ณ	หอ้งปฏบิตักิารคอมพิวเตอร	์ศูนยวิ์ทยพฒันา	มสธ.	เพชรบุรี	นครสวรรค	์อุดรธาน	ีจนัทบรีุ	นครศรีธรรมราช	

ลำาปาง	อุบลราชธานี	สุโขทัย	ยะลา	และนครนายก
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À¡«¥  1

°“√®—¥°“√»÷°…“

¢âÕ 7 ¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥√–∫∫°“√»÷°…“‡ªìπ√–∫∫∑«‘¿“§ ‚¥¬·∫àßªï°“√»÷°…“ÕÕ°‡ªìπ Õß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ ´÷Ëß

¡’√–¬–‡«≈“‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 15   —ª¥“Àå §◊Õ ¿“§µâπ·≈–¿“§ª≈“¬  ·≈–Õ“®®—¥¿“§æ‘‡»…  ́ ÷Ëß¡’√–¬–‡«≈“‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“  6

 —ª¥“Àå µàÕ®“°¿“§ª≈“¬Õ’°Àπ÷Ëß¿“§°Á‰¥â

„π°√≥’∑’ËÀ≈—° Ÿµ√„¥¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ¿“§°“√»÷°…“¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√π—Èπ·µ°µà“ß®“°

∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π«√√§Àπ÷Ëß°Á‰¥â ∑—Èßπ’Èµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π√–‡∫’¬∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¢âÕ 8 ¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥°“√»÷°…“„π√–∫∫°“√»÷°…“∑“ß‰°≈‚¥¬°”Àπ¥ “√–∑“ß«‘™“°“√ºà“π ◊ËÕ°“√ Õπ∑“ß‰ª√…≥’¬å

«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß «‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå  ◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å À√◊Õ«‘∏’°“√Õ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√»÷°…“¥â«¬µπ‡Õß ‚¥¬‰¡à‡¢â“ÀâÕß‡√’¬πµ“¡

ª°µ‘·≈–Õ“®®—¥„Àâ¡’°“√ Õπ∑∫∑«π‡ªìπ§√—Èß§√“« ÷́Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°“√∫√‘°“√∑“ß«‘™“°“√·°àπ—°»÷°…“ ‚¥¬¡’»Ÿπ¬å∫√‘°“√

°“√»÷°…“ª√–®”¿Ÿ¡‘¿“§  ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√°“√»÷°…“ª√–®”∑âÕß∂‘Ëπ‰«â„Àâ∫√‘°“√°“√»÷°…“

¢âÕ 9 ¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥À≈—° Ÿµ√√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’‡ªìπ ÕßÀ≈—° Ÿµ√§◊Õ

(1) À≈—° Ÿµ√√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’

(2) À≈—° Ÿµ√√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’µàÕ‡π◊ËÕß

„π°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®„ÀâÕπÿª√‘≠≠“À√◊Õª√–°“»π’¬∫—µ√·°àπ—°»÷°…“∑’Ë Õ∫ºà“π

µ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ∫—ß§—∫«à“¥â«¬°“√»÷°…“„π√–¥—∫Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õª√–°“»π’¬∫—µ√

¢âÕ 10 π—°»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’„Àâ¡’√–¬–‡«≈“„π°“√»÷°…“ 4 ªï ·≈–„Àâ¡’‡«≈“°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥ ‰¡à‡°‘π

3 ‡∑à“¢Õß√–¬–‡«≈“¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√  ·µà®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 ¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ ®÷ß®–¬◊Ëπ§”¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“

µ“¡À≈—° Ÿµ√

¢âÕ 11 π—°»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√ª√‘≠≠“µ√’µàÕ‡π◊ËÕß „Àâ¡’√–¬–‡«≈“„π°“√»÷°…“¥—ßµàÕ‰ªπ’È ®÷ß®–¬◊Ëπ§”¢Õ ”‡√Á®°“√

»÷°…“µ“¡À≈—° Ÿµ√

(1) π—°»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√ª√‘≠≠“µ√’µàÕ‡π◊ËÕß 3 ªï ¡’√–¬–‡«≈“„π°“√»÷°…“ 3 ªï ·≈–„Àâ¡’‡«≈“°“√»÷°…“

∑—ÈßÀ¡¥‰¡à‡°‘π  3  ‡∑à“¢Õß√–¬–‡«≈“¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√  ·µà®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 5  ¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘

(2) π—°»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√ª√‘≠≠“µ√’µàÕ‡π◊ËÕß 2 ªï  ¡’√–¬–‡«≈“„π°“√»÷°…“ 2 ªï  ·≈–„Àâ¡’‡«≈“°“√»÷°…“

∑—ÈßÀ¡¥‰¡à‡°‘π  3  ‡∑à“¢Õß√–¬–‡«≈“¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√  ·µà®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“  3  ¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘

¢âÕ 12 π—°»÷°…“ ÷́Ëß‰¥â√—∫°“√‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“À√◊Õ‚Õπ™ÿ¥«‘™“À√◊Õ ¡—§√‡¢â“»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√∑’ËµâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π

™ÿ¥«‘™“∫“ß™ÿ¥«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°À≈—° Ÿµ√ª°µ‘ À√◊Õ ¡—§√‡¢â“»÷°…“‚¥¬„™â«ÿ≤‘°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ™ÿ¥«‘™“∫“ß™ÿ¥«‘™“„Àâπ—Èπ

¡’‡«≈“°“√»÷°…“¥—ßπ’È

(1) π—°»÷°…“´÷Ëß‰¥â√—∫°“√‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“À√◊Õ ¡—§√‡¢â“»÷°…“‚¥¬„™â«ÿ≤‘°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ™ÿ¥«‘™“

∫“ß™ÿ¥«‘™“„Àâ¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–»÷°…“‰¡à‡°‘π 3 ‡∑à“¢Õß√–¬–‡«≈“¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ ·µà®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ¿“§°“√»÷°…“

ª°µ‘

(2) π—°»÷°…“´÷Ëß‰¥â√—∫°“√‚Õπ™ÿ¥«‘™“„Àâ¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–»÷°…“‰¡à‡°‘π 3 ‡∑à“¢Õß√–¬–‡«≈“¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ ·µà®–µâÕß

≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“  1 ¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘

(3) π—°»÷°…“ ¡—§√‡¢â“»÷°…“‚¥¬„™â«ÿ≤‘°“√»÷°…“∑’ËµâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°À≈—° Ÿµ√ª°µ‘

´÷Ëß∑”„Àâ®”π«π™ÿ¥«‘™“∑’ËµâÕß»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥‡°‘π°«à“®”π«π∑’ËÀ≈—° Ÿµ√°”Àπ¥‰«â  ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–‡æ‘Ë¡‡«≈“„π°“√»÷°…“®“°∑’Ë°”Àπ¥„π

¢âÕ 10 ·≈–¢âÕ 11 „ÀâÕ’° 1 ªï°“√»÷°…“
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¢âÕ 13 ¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥ß“π√“¬«‘™“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’‡ªìπ™ÿ¥ ‡√’¬°«à“ ™ÿ¥«‘™“ ·µà≈–™ÿ¥«‘™“¡’§à“ 6 Àπà«¬°‘µ ·≈–

π—°»÷°…“µâÕß»÷°…“√“¬«‘™“¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(1) À≈—° Ÿµ√√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ π—°»÷°…“®–µâÕß»÷°…“‰¡àπâÕ¬°«à“ 20 ™ÿ¥«‘™“ µ“¡À≈—° Ÿµ√ “¢“«‘™“∑’Ë»÷°…“

(2) À≈—° Ÿµ√√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’µàÕ‡π◊ËÕß ´÷Ëßπ—°»÷°…“®–µâÕß»÷°…“‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 ™ÿ¥«‘™“ µ“¡À≈—° Ÿµ√ “¢“

«‘™“∑’Ë»÷°…“

„π°√≥’∑’ËÀ≈—° Ÿµ√„¥¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ°“√®—¥ß“π√“¬«‘™“„π·µà≈–™ÿ¥«‘™“„Àâ¡’§à“

Àπà«¬°‘µ·µ°µà“ß®“°∑’Ë°”Àπ¥„π«√√§Àπ÷Ëß°Á‰¥â  ∑—Èßπ’Èµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π√–‡∫’¬∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

À¡«¥  2

°“√√—∫‡¢â“»÷°…“·≈– ∂“π¿“æ¢Õßπ—°»÷°…“

¢âÕ 14 ºŸâ¡’ ‘∑∏‘‡¢â“»÷°…“µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë ”‡√Á®™—Èπª√–‚¬§¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬  À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“µ“¡∑’Ë°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√—∫√Õß

(2) ‡ªìπºŸâ∑’Ë ”‡√Á®™—Èπª√–‚¬§¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“µ“¡∑’Ë°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√—∫√Õß ·≈–

ª√–°Õ∫Õ“™’æ¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 5 ªïÀ≈—ß®“°®∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ À√◊Õ¡’Õ“¬ÿ‰¡àπâÕ¬°«à“ 25 ªï∫√‘∫Ÿ√≥å„π«—π‡ªî¥¿“§°“√

»÷°…“∑’Ë ¡—§√ À√◊Õºà“π°“√Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß

(3) ‡ªìπºŸâ∑’Ë ”‡√Á®Õπÿª√‘≠≠“ À√◊Õª√‘≠≠“™—Èπ„¥™—ÈπÀπ÷Ëß À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“∑’Ë ¿“

¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß

(4) ‡ªìπºŸâ∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“®“°°“√»÷°…“πÕ°√–∫∫ À√◊ÕºŸâ∑’Ë»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬ ·≈–‰¥â√—∫°“√‡∑’¬∫‚Õπº≈

°“√»÷°…“´÷Ëß ¿“«‘™“°“√æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ ¡§«√„Àâ√—∫‡¢â“»÷°…“‰¥â

¢âÕ 15 ºŸâ¡’ ‘∑∏‘‡¢â“»÷°…“ ÷́Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ 14 µâÕß‰¡à‡ªìπ‚√§∑’Ë‡ªìπÕÿª √√§µàÕ°“√»÷°…“ À√◊Õ‡§¬∂Ÿ°∂Õπ

 ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡π◊ËÕß®“°§«“¡ª√–æƒµ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬

∫ÿ§§≈ ÷́Ëß‡§¬∂Ÿ°∂Õπ ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡π◊ËÕß®“°§«“¡ª√–æƒµ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬À“°°“√°√–∑”

π—Èπ‰¥â°√–∑”‚¥¬¡‘‰¥â¡’‡®µπ“°√–∑”§«“¡º‘¥ À√◊Õ°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑ ·≈–≈ÿ·°à‚∑…„π°“√°√–∑” ®–°≈—∫‡¢â“»÷°…“„À¡à‰¥âÀ“°

 ¿“«‘™“°“√‡ÀÁπ ¡§«√„Àâ‡¢â“»÷°…“ ∑—Èßπ’È‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥  5 ªï  π—∫µ—Èß·µà«—πª√–°“»∂Õπ ¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“

¢âÕ 16 ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–√—∫ºŸâ¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ 14 ·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¢âÕ 15 ‡¢â“»÷°…“‚¥¬‰¡à¡’°“√ Õ∫

§—¥‡≈◊Õ°

¢âÕ 17 ºŸâ¡’ ‘∑∏‘‡¢â“»÷°…“ “¡“√∂ ¡—§√‡ªìππ—°»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√ª√‘≠≠“µ√’‰¥â‡æ’¬ßÀ≈—° Ÿµ√‡¥’¬« ·≈–„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

√–‡∫’¬∫°“√ ¡—§√‡ªìππ—°»÷°…“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬®–ª√–°“»„Àâ∑√“∫‡ªìπ§√“«Ê ‰ª

¢âÕ 18 ºŸâ¡’ ‘∑∏‘‡¢â“»÷°…“®–¡’ ∂“π¿“æ‡ªìππ—°»÷°…“°ÁµàÕ‡¡◊ËÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬πºŸâπ—Èπ‡ªìππ—°»÷°…“·≈â«  µ“¡

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ—°»÷°…“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥·≈–ª√–°“»„Àâ∑√“∫‡ªìπ§√“«Ê ‰ª

¢âÕ 19  ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ ‘Èπ ÿ¥≈ß¥â«¬‡Àµÿ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(1) µ“¬

(2) ≈“ÕÕ°

(3) ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ  14  À√◊Õ¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¢âÕ  15

(4) ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–¡’‚∑…∂÷ß¢—Èπ„Àâæâπ ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“

(5) ‰¡à≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π¿“¬„π‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥  ·≈–‰¡à™”√–§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ√—°…“

 ∂“π¿“æπ—°»÷°…“
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(6) ‰¡à ”‡√Á®°“√»÷°…“¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πÀ≈—° Ÿµ√‡«âπ·µà®–‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬„ÀâµàÕ
Õ“¬ÿ ∂“π¿“æπ—°»÷°…“

(7) ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘ª√‘≠≠“À√◊ÕÕπÿª√‘≠≠“®“° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈â« ‡«âπ·µà®–‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬„Àâ
‡¢â“»÷°…“µàÕ

(8) ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–¡’‚∑…∂÷ß¢—Èπ„ÀâÕÕ°
(9) ª≈Õ¡·ª≈ß‡Õ° “√∑’Ë„™â‡ªìπÀ≈—°∞“πµàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬

¢âÕ 20 ‡¡◊ËÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬πºŸâ„¥‡ªìππ—°»÷°…“·≈â« „Àâ¥”‡π‘π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–°“√¡’≈—°…≥–
µâÕßÀâ“¡¢ÕßºŸâπ—Èπ„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„πÀπ÷Ëßªï π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫ºŸâπ—Èπ‡¢â“»÷°…“‚¥¬„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√∑”Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘
·≈–°“√¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡¢ÕßºŸâ¡’ ‘∑∏‘‡¢â“»÷°…“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

„π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿ®”‡ªìπ‰¡àÕ“®µ√«® Õ∫„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥„π«√√§Àπ÷Ëß‰¥â„Àâ‡ πÕµàÕÕ∏‘°“√∫¥’‡æ◊ËÕ
¢¬“¬‡«≈“ÕÕ°‰ª‰¥â‡ªìπ§√“«Ê ‰ª §√“«≈–‰¡à‡°‘π 6 ‡¥◊Õπ

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ °“√¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ °“√‰¥â¡“´÷Ëß§≥–°√√¡°“√ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√µ√«® Õ∫ ·≈–°“√¥”‡π‘πß“π
¢Õß§≥–°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¢âÕ 21 π—°»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡«‘π—¬π—°»÷°…“µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

‚∑…∑“ß«‘π—¬∑’Ë®–≈ß ºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√„π°“√æ‘®“√≥“≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

∑’Ë°”Àπ¥„π√–‡∫’¬∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¢âÕ 22  ∂“π¿“æ¢Õßπ—°»÷°…“„π·µà≈–™—Èπªï„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

(1) π—°»÷°…“∑’Ë Õ∫‰≈à‰¥âπâÕ¬°«à“  6  ™ÿ¥«‘™“  „Àâ‡∑’¬∫‡ªìππ—°»÷°…“™—Èπªï∑’Ë  1

(2) π—°»÷°…“∑’Ë Õ∫‰≈à‰¥âµ—Èß·µà  6  ™ÿ¥«‘™“¢÷Èπ‰ª  ·µàπâÕ¬°«à“ 12  ™ÿ¥«‘™“  „Àâ‡∑’¬∫‡ªìππ—°»÷°…“™—Èπªï∑’Ë  2

(3) π—°»÷°…“∑’Ë Õ∫‰≈à‰¥âµ—Èß·µà 12 ™ÿ¥«‘™“¢÷Èπ‰ª  ·µàπâÕ¬°«à“  18  ™ÿ¥«‘™“  „Àâ‡∑’¬∫‡ªìππ—°»÷°…“™—Èπªï∑’Ë 3

(4) π—°»÷°…“∑’Ë Õ∫‰≈à‰¥âµ—Èß·µà  18  ™ÿ¥«‘™“¢÷Èπ‰ª  „Àâ‡∑’¬∫‡ªìππ—°»÷°…“™—Èπªï∑’Ë  4

À¡«¥  3

°“√≈ß∑–‡∫’¬π ·≈–°“√≈“æ—°°“√»÷°…“

¢âÕ 23 π—°»÷°…“®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π·µà≈–¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘Õ¬à“ßπâÕ¬  1 ™ÿ¥«‘™“  ·µà‰¡à‡°‘π  3  ™ÿ¥«‘™“  ®π°«à“

®–§√∫®”π«π™ÿ¥«‘™“µ“¡À≈—° Ÿµ√„π “¢“«‘™“∑’Ë»÷°…“

¢âÕ 24 ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâπ—°»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–°“»°”Àπ¥

„Àâ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™â“°«à“°”Àπ¥‰¥â‚¥¬‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡‡æ‘Ë¡ ∑—Èßπ’ÈµâÕß°àÕπ«—π Õ∫‰≈àª√–®”¿“§°“√»÷°…“‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß‡¥◊Õπ
π—°»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ·≈–ª√– ß§å®–≈“æ—°°“√»÷°…“ À“°®–

√—°…“ ∂“π¿“æπ—°»÷°…“‰«â„Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“µàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬

¢âÕ 25 π—°»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“„¥‡ªìπ§√—Èß·√°µâÕß™”√–§à“«— ¥ÿ°“√»÷°…“¢Õß™ÿ¥«‘™“π—Èπµ“¡Õ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥
æ√âÕ¡°—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π

¢âÕ 26 π—°»÷°…“®–≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æ„π “¢“«‘™“∑’Ë»÷°…“‰¥â ‡¡◊ËÕ‡À≈◊Õ«‘™“∑’Ë®–µâÕß»÷°…“
‰¡à‡°‘π 3 ™ÿ¥«‘™“ ÿ¥∑â“¬¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√
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¢âÕ 27 π—°»÷°…“∑’Ë Õ∫‰¡àºà“π™ÿ¥«‘™“„¥„π°“√ª√–‡¡‘πº≈µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ∫—ß§—∫π’È À“°ª√– ß§å®–≈ß∑–‡∫’¬π

 Õ∫´àÕ¡  „Àâ≈ß∑–‡∫’¬π‰¥â¿“¬„π‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

¢âÕ 28 π—°»÷°…“∑’Ëª√– ß§å®–‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“µàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬

°”Àπ¥   ·≈–‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“„¥·≈â«®”π«π™ÿ¥«‘™“„π¿“§°“√»÷°…“π—ÈπµâÕß‰¡à‡°‘π®”π«π  3  ™ÿ¥«‘™“

¢âÕ  29 π—°»÷°…“∑’Ëª√– ß§å®–∂Õπ™ÿ¥«‘™“„¥ ¿“¬À≈—ß®“°∑’Ëπ—°»÷°…“‰¥â√—∫∑√“∫º≈°“√≈ß∑–‡∫’¬π·≈â«„Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß

¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“π—ÈπµàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬¿“¬„π‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

™ÿ¥«‘™“∑’Ëπ—°»÷°…“∂Õπ°“√≈ß∑–‡∫’¬π ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–‰¡à§◊π§à“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π™ÿ¥«‘™“π—Èπ„Àâ·°àπ—°»÷°…“

¢âÕ 30 „π°√≥’∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–°“»‰¡à‡ªî¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ™ÿ¥«‘™“„π¿“§°“√»÷°…“„¥ ¿“¬À≈—ß®“°∑’Ëπ—°»÷°…“

≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π·≈â« „Àâ∂◊Õ«à“π—°»÷°…“ºŸâπ—Èπ‰¡à‡§¬≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π™ÿ¥«‘™“π—Èπ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬®–§◊π§à“≈ß∑–‡∫’¬π™ÿ¥«‘™“π—Èπ

„Àâ·°àπ—°»÷°…“

¢âÕ  31 π—°»÷°…“´÷Ëß¡’§«“¡®”‡ªìπµâÕß≈“æ—°°“√»÷°…“ „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß≈“æ—°°“√»÷°…“µàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬¿“¬„π‡«≈“∑’Ë

¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥  ‚¥¬„Àâ∂◊Õ«à“√–¬–‡«≈“∑’Ë≈“æ—°°“√»÷°…“  ∂◊Õ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“µ“¡À≈—° Ÿµ√

π—°»÷°…“®–≈“æ—°°“√»÷°…“‰¥â§√—Èß≈–‰¡à‡°‘π Õß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘µ‘¥µàÕ°—π ·µà„π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“¡’§«“¡®”‡ªìπµâÕß

≈“æ—°°“√»÷°…“¡“°°«à“ Õß¿“§°“√»÷°…“µ‘¥µàÕ°—π  „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈“æ—°µàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘‡ªìπ§√“«Ê ‰ª

„π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“ ÷́Ëßª√– ß§å®–≈“æ—°°“√»÷°…“‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰«â·≈â« °“√¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈“æ—°µâÕß°√–∑”¿“¬„π

°”Àπ¥‡«≈“¢Õß°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“ ·≈–„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰«â·≈â«¥â«¬ §”√âÕß¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â

¬◊ËπÀ≈—ß°”Àπ¥‡«≈“¢Õß°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ„Àâ∂◊Õ«à“§”√âÕßπ—Èπµ°‰ª

π—°»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§°“√»÷°…“„¥‰«â·≈â«·≈–¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“¡“°°«à“Àπ÷Ëß¿“§°“√»÷°…“ „Àâ∂◊Õ«à“°“√

≈“æ—°°“√»÷°…“„π¿“§π—Èπ‡ªìπ°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“ ·≈–°“√≈“æ—°°“√»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“∂—¥‰ª‡ªìπ°“√≈“æ—°°“√»÷°…“  ·≈–„Àâ

π”§«“¡„π«√√§ “¡¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

π—°»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ≈“æ—°°“√»÷°…“ ®–µâÕß™”√–§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ√—°…“ ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“∑ÿ°¿“§

°“√»÷°…“ª°µ‘∑’Ë¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“  ¡‘©–π—Èπ®–∂Ÿ°∂Õπ ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“

π—°»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ≈“æ—°°“√»÷°…“ ‡¡◊ËÕ®–°≈—∫‡¢â“»÷°…“µàÕ„π¿“§°“√»÷°…“∂—¥‰ª„Àâ· ¥ß§«“¡ª√– ß§å

‚¥¬°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ

¢âÕ 32 °“√≈ß∑–‡∫’¬π  °“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“  ·≈–°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“ ®–¡’º≈ ¡∫Ÿ√≥å°ÁµàÕ‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°

¡À“«‘∑¬“≈—¬

°“√≈ß∑–‡∫’¬π °“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ ·≈–°“√≈“æ—°°“√»÷°…“ ®–µâÕß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡µ“¡Õ—µ√“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–°“»

°”Àπ¥

¢âÕ 33 °“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡„πÀ¡«¥π’È „Àâ‡ªìπµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√  ·≈–¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–°“»

°”Àπ¥„Àâ∑√“∫‡ªìπ§√“«Ê  ‰ª
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À¡«¥ 4

°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“

¢âÕ 34 „Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“∑ÿ°™ÿ¥«‘™“∑’Ëπ—°»÷°…“‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‰«â·µà≈–¿“§°“√»÷°…“·≈–„™â«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π
º≈°“√»÷°…“ ¥—ßπ’È

(1) °“√„Àâ§–·ππ°‘®°√√¡À√◊Õ°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘
(2) °“√ Õ∫ª√–®”¿“§°“√»÷°…“
(3) °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡«‘™“™’æµ“¡∑’Ë “¢“«‘™“µà“ßÊ  ®–°”Àπ¥„π™à«ß°àÕπ ”‡√Á®°“√»÷°…“

¢âÕ 35 °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“„π·µà≈–™ÿ¥«‘™“„Àâ “¢“«‘™“‡ªìπºŸâ°”Àπ¥«à“™ÿ¥«‘™“„¥‡ªìπ™ÿ¥«‘™“‡™‘ß∑ƒ…Æ’À√◊Õ™ÿ¥
«‘™“„¥‡ªìπ™ÿ¥«‘™“‡™‘ßªØ‘∫—µ‘ ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®°”Àπ¥‡°≥±å°“√„Àâ§–·ππ ”À√—∫°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘·≈–°“√ Õ∫‰≈àª√–®”¿“§°“√
»÷°…“µ“¡≈—°…≥–¢Õß·µà≈–™ÿ¥«‘™“∑’Ë “¢“«‘™“√—∫º‘¥™Õ∫ ·µàµâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë¡’°“√°”Àπ¥ —¥ à«π
‚¥¬ ¿“«‘™“°“√  ∑—Èßπ’Èµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π√–‡∫’¬∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

„π°√≥’∑’Ë “¢“«‘™“„¥‡ÀÁπ«à“™ÿ¥«‘™“∑’Ë “¢“«‘™“√—∫º‘¥™Õ∫¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’Ë®–µâÕß°”Àπ¥‡°≥±å°“√„Àâ§–·ππ·µ°µà“ß
®“°À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π«√√§Àπ÷Ëß  „Àâ‡ πÕµàÕ ¿“«‘™“°“√‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡ªìπ√“¬™ÿ¥«‘™“‰ª

ª√–‡¿∑¢âÕ Õ∫ ·≈–®”π«π¢âÕ Õ∫¢Õß·µà≈–™ÿ¥«‘™“„π°“√ Õ∫‰≈àª√–®”¿“§°“√»÷°…“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë
 ¿“«‘™“°“√°”Àπ¥

¢âÕ 36 °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“™ÿ¥«‘™“‡™‘ß∑ƒ…Æ’∑’Ë¡’§–·ππ°‘®°√√¡À√◊Õ§–·ππΩñ°ªØ‘∫—µ‘À“°π—°»÷°…“ Õ∫‰≈à
‰¡àºà“π„Àâπ”§–·ππ°‘®°√√¡À√◊Õ§–·ππΩñ°ªØ‘∫—µ‘¥—ß°≈à“«‰ª√«¡°—∫§–·ππ„π°“√ Õ∫´àÕ¡¢Õß¿“§°“√»÷°…“π—Èπ

À“° Õ∫´àÕ¡‰¡àºà“πÕ’°„Àâ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„À¡à ·≈–∑”°‘®°√√¡À√◊ÕΩñ°ªØ‘∫—µ‘∑”„À¡à

¢âÕ 37 °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“™ÿ¥«‘™“‡™‘ßªØ‘∫—µ‘„Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(1) °“√µ—¥ ‘πº≈°“√ Õ∫ π—°»÷°…“®–µâÕß Õ∫ºà“π∑—Èß¿“§∑ƒ…Æ’·≈–¿“§ªØ‘∫—µ‘ °“√„Àâ≈”¥—∫¢—Èπ º≈°“√ Õ∫

æ‘®“√≥“®“°§–·ππ¢Õß¿“§∑ƒ…Æ’√«¡°—∫¿“§ªØ‘∫—µ‘
(2) °√≥’ Õ∫‰≈à¿“§∑ƒ…Æ’‰¡àºà“π·µà Õ∫ºà“π‡©æ“–¿“§ªØ‘∫—µ‘ „Àâ≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫ à́Õ¡·≈–‡¢â“ Õ∫

´àÕ¡‡©æ“–¿“§∑ƒ…Æ’ ‰¡àµâÕß Õ∫¿“§ªØ‘∫—µ‘  ∂â“π—°»÷°…“ Õ∫´àÕ¡„π¿“§∑ƒ…Æ’‰¡àºà“πÕ’° π—°»÷°…“®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“
π’È„À¡à °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π´È”„π¿“§∑’Ë Õ∫‰¡àºà“π  “¡“√∂°√–∑”‰¥â„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‡ªî¥ Õπ‚¥¬ Õ∫‡©æ“–¿“§∑ƒ…Æ’·µà
‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« ®π°«à“®– Õ∫ºà“π

(3) °√≥’ Õ∫‰≈àºà“π‡©æ“–¿“§∑ƒ…Æ’·µà Õ∫‰¡àºà“π¿“§ªØ‘∫—µ‘ „Àâ≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡·≈–‡¢â“ Õ∫´àÕ¡
‡©æ“–¿“§ªØ‘∫—µ‘ ‰¡àµâÕß Õ∫¿“§∑ƒ…Æ’ ∂â“π—°»÷°…“ Õ∫´àÕ¡„π¿“§ªØ‘∫—µ‘‰¡àºà“πÕ’°  π—°»÷°…“®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“
π’È„À¡à °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π´È”  “¡“√∂°√–∑”‰¥â„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‡ªî¥ Õπ‚¥¬ Õ∫‡©æ“–¿“§ªØ‘∫—µ‘·µà‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«
®π°«à“®– Õ∫ºà“π

∑—Èßπ’È°“√ª√–‡¡‘πº≈µ“¡ (2) ·≈– (3) À“°¡’°“√ª√—∫ª√ÿß™ÿ¥«‘™“π—°»÷°…“µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„À¡à ·≈– Õ∫
∑—Èß∑ƒ…Æ’·≈–ªØ‘∫—µ‘

¢âÕ 38 °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“™ÿ¥«‘™“ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æ  „Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(1) °“√µ—¥ ‘πº≈°“√ Õ∫„Àâ∂◊Õ§–·ππ√«¡¢Õß∑—Èß¿“§∑ƒ…Æ’·≈–¿“§ªØ‘∫—µ‘
(2) °√≥’ Õ∫‰≈à¿“§∑ƒ…Æ’‰¡àºà“π·µà Õ∫ºà“π‡©æ“–¿“§ªØ‘∫—µ‘ „Àâ≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫ à́Õ¡·≈–‡¢â“ Õ∫ à́Õ¡

‡©æ“–¿“§∑ƒ…Æ’ ‰¡àµâÕß Õ∫¿“§ªØ‘∫—µ‘ ∂â“π—°»÷°…“ Õ∫´àÕ¡„π¿“§∑ƒ…Æ’‰¡àºà“πÕ’° π—°»÷°…“®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“
π’È„À¡à °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π´È”„π¿“§∑’Ë Õ∫‰¡àºà“π  “¡“√∂°√–∑”‰¥â„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‡ªî¥ Õπ‚¥¬ Õ∫‡©æ“–¿“§∑ƒ…Æ’
·µà‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« ®π°«à“®– Õ∫ºà“π
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(3) °√≥’ Õ∫‰≈àºà“π‡©æ“–¿“§∑ƒ…Æ’·µà Õ∫‰¡àºà“π¿“§ªØ‘∫—µ‘ „Àâ≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡·≈–‡¢â“ Õ∫´àÕ¡
‡©æ“–¿“§ªØ‘∫—µ‘ ‰¡àµâÕß Õ∫¿“§∑ƒ…Æ’  ∂â“π—°»÷°…“ Õ∫´àÕ¡„π¿“§ªØ‘∫—µ‘‰¡àºà“πÕ’° π—°»÷°…“®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“
π’È„À¡à °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π´È”„π¿“§∑’Ë Õ∫‰¡àºà“π  “¡“√∂°√–∑”‰¥â„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‡ªî¥ Õπ‚¥¬ Õ∫‡©æ“–¿“§ªØ‘∫—µ‘·µà
‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«  ®π°«à“®– Õ∫ºà“π

∑—Èßπ’ÈÀ“°¡’°“√ª√—∫ª√ÿß™ÿ¥«‘™“π—°»÷°…“µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„À¡à·≈– Õ∫∑—Èß∑ƒ…Æ’·≈–ªØ‘∫—µ‘

¢âÕ 39 °“√ª√–‡¡‘πº≈¢Õß§–·ππ„π·µà≈–™ÿ¥«‘™“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬
°”Àπ¥

¢âÕ 40 °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“„™â√–∫∫°“√„Àâ≈”¥—∫¢—Èπ§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßπ—°»÷°…“„π·µà≈–™ÿ¥«‘™“¥—ßπ’È
≈”¥—∫¢—Èπ §«“¡À¡“¬

H ‡°’¬√µ‘π‘¬¡ (Honor)

S ºà“π (Satisfactory)

U ‰¡àºà“π (Unsatisfactory)
I ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å (Incomplete)

¢âÕ 41 π—°»÷°…“®–‰¥â√—∫≈”¥—∫¢—Èπ  I  „π·µà≈–™ÿ¥«‘™“  „π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(1) π—°»÷°…“‰¡à‰¥â‡¢â“ Õ∫‰≈à™ÿ¥«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‡ªìπ§√—Èß·√°
(2) π—°»÷°…“‰¥â§–·ππΩñ°ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ§–·ππ°“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡«‘™“™’æµ“¡À≈—° Ÿµ√‰¡à‡ √Á® ¡∫Ÿ√≥å

„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
°√≥’µ“¡ (1) ‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“‰¥â‡¢â“ Õ∫ à́Õ¡·≈– Õ∫ºà“π°Á®–‰¥â≈”¥—∫§–·ππµ“¡º≈°“√ Õ∫ à́Õ¡ ‚¥¬‰¡à¡’

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ * ∑’Ë· ¥ß«à“‡ªìπ≈”¥—∫¢—Èπ®“°°“√ Õ∫´àÕ¡ ·µà∂â“π—°»÷°…“‰¡à‰¥â‡¢â“ Õ∫´àÕ¡≈”¥—∫¢—Èπ I  ®–∂Ÿ°‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ U

‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘

¢âÕ 42 °“√π—∫™ÿ¥«‘™“ – ¡¢Õßπ—°»÷°…“‡æ◊ËÕ„Àâ§√∫À≈—° Ÿµ√„Àâπ—∫‡©æ“–™ÿ¥«‘™“∑’Ëπ—°»÷°…“ Õ∫‰¥â≈”¥—∫¢—Èπ  H  ·≈–
S  ‡∑à“π—Èπ

„π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“„¥∑’Ë√–∫ÿ‰«â«à“‡ªìπ™ÿ¥«‘™“∑’Ë‡∑’¬∫‡∑à“™ÿ¥«‘™“Õ◊Ëπ∑’Ë‡√’¬π¡“·≈â«À√◊Õ  ∑’Ë°”≈—ß‡√’¬πÕ¬Ÿà
°“√π—∫™ÿ¥«‘™“ – ¡  „Àâπ—∫™ÿ¥«‘™“„¥™ÿ¥«‘™“Àπ÷Ëß‡∑à“π—Èπ

¢âÕ 43 ‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“„¥·≈â« ·≈– Õ∫‰¡àºà“π¡“°°«à“Àπ÷Ëß§√—Èß „Àâπ—∫™ÿ¥«‘™“ – ¡„π™ÿ¥«‘™“
π—Èπ‡©æ“–§√—Èß ÿ¥∑â“¬‰¥â‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬« ‚¥¬„Àâ¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ * °”°—∫∑’Ë≈”¥—∫¢—Èπº≈°“√ Õ∫

¢âÕ 44 π—°»÷°…“∑’Ë Õ∫‰¡àºà“π„π™ÿ¥«‘™“∫—ß§—∫ ®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“π—Èπ´È”®π°«à“®– Õ∫‰¥â·µà∂â“À“°π—°»÷°…“
∑’Ë Õ∫‰¡àºà“π„π™ÿ¥«‘™“‡≈◊Õ° ®–≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“™ÿ¥π—Èπ´È”Õ’°À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π™ÿ¥«‘™“‡≈◊Õ°™ÿ¥«‘™“Õ◊Ëπ·∑π°Á‰¥â

¢âÕ 45 ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–∫—π∑÷°·≈–√“¬ß“πº≈°“√»÷°…“„π√–À«à“ß°“√»÷°…“µ“¡≈”¥—∫¢—Èπ§–·ππ∑’Ë‰¥â√—∫„π∑ÿ°™ÿ¥«‘™“

¢âÕ 46 π—°»÷°…“®–µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√ Õ∫‰≈à  ´÷Ëß¡À“«‘∑¬“≈—¬®–ª√–°“»„Àâ∑√“∫‡ªìπ§√“«Ê  ‰ª
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À¡«¥ 5

°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å

¢âÕ 47 „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√¢÷Èπ§≥–Àπ÷Ëß ‡√’¬°«à“ ç§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥åé

´÷ËßÕ∏‘°“√∫¥’·µàßµ—Èß ª√–°Õ∫¥â«¬√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬§πÀπ÷Ëß ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√Õ◊Ëπ´÷Ëß

·µàßµ—Èß®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¿“¬„πÀ√◊Õ¿“¬πÕ°¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ’°®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 §π ·µà‰¡à‡°‘π 9 §π

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∑–‡∫’¬π·≈–«—¥º≈ ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√ ·≈–Õ“®·µàßµ—Èß‡®â“Àπâ“∑’Ë„π ”π—°∑–‡∫’¬π·≈–

«—¥º≈Õ’°®”π«π‰¡à‡°‘π 2 §π „Àâ∑”Àπâ“∑’ËºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√°Á‰¥â

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ °“√¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√·µàßµ—Èß «‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

√–‡∫’¬∫∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

¢âÕ 48 „Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë  ¥—ßπ’È
(1) ‡ πÕ·π–µàÕ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫

ª√– ∫°“√≥å√«¡∑—Èß°“√‚Õπ™ÿ¥«‘™“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
(2) æ‘®“√≥“°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å¢ÕßºŸâª√– ß§å®–¢Õ‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫

ª√– ∫°“√≥åµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È
(3) æ‘®“√≥“‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å¢ÕßºŸâ»÷°…“πÕ°√–∫∫ ·≈–ºŸâ»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬
(4) ·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å„π·µà≈– “¢“«‘™“
(5) ¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 49 π—°»÷°…“∑’Ëª√– ß§å¢Õ‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–°“√‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥åµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È   “¡“√∂¬◊Ëπ§”√âÕßµàÕ
¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥âµ—Èß·µà¿“§°“√»÷°…“·√°∑’Ë‡¢â“»÷°…“‡ªìπµâπ‰ª ·≈–®–µâÕß‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–°“√‡∑’¬∫
ª√– ∫°“√≥åµ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

¢âÕ 50 °“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–°“√‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å·∫àßÕÕ°‡ªìπ 3 ª√–‡¿∑ §◊Õ
(1) °“√‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“¢ÕßºŸâ»÷°…“„π√–∫∫°“√»÷°…“ ‡ªìπ°“√π”√“¬«‘™“À√◊Õ°≈ÿà¡√“¬«‘™“∑’Ë‰¥â»÷°…“®“°

 ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊ËπÀ√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿµ√„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

(2) °“√‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“ À√◊Õß“π À√◊Õª√– ∫°“√≥å‡ªìπß“π√“¬«‘™“¢ÕßºŸâ»÷°…“πÕ°√–∫∫°“√»÷°…“ ‡ªìπ°“√
π”ß“πÀ√◊Õª√– ∫°“√≥å¢ÕßºŸâ»÷°…“πÕ°√–∫∫°“√»÷°…“¡“‡∑’¬∫‡ªìπß“π√“¬«‘™“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿµ√„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

(3) °“√‡∑’¬∫ß“πÀ√◊Õª√– ∫°“√≥å‡ªìπß“π√“¬«‘™“¢ÕßºŸâ»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬ ‡ªìπ°“√π”ß“π À√◊Õ
ª√– ∫°“√≥å¢ÕßºŸâ»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬À√◊Õ»÷°…“¥â«¬µπ‡Õßµ“¡§«“¡ π„® »—°¬¿“æ §«“¡æ√âÕ¡ ·≈–‚Õ°“  ‚¥¬»÷°…“®“°

∫ÿ§§≈ ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π  —ß§¡  ¿“æ·«¥≈âÕ¡  ◊ËÕÀ√◊Õ·À≈àß§«“¡√ŸâÕ◊ËπÊ ¡“‡∑’¬∫‡ªìπß“π√“¬«‘™“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿµ√„π√–¥—∫

ª√‘≠≠“µ√’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¢âÕ  51 √“¬«‘™“À√◊Õ°≈ÿà¡√“¬«‘™“∑’Ëπ”¡“¢Õ‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“¢Õßπ—°»÷°…“´÷Ëß‰¥â√—∫°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ—°»÷°…“·≈â«

·≈–‰¥â¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“µ“¡¢âÕ 50 (1)  µâÕß¡’≈—°…≥–¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(1) ‡ªìπß“π√“¬«‘™“À√◊Õ°≈ÿà¡«‘™“„πÀ≈—° Ÿµ√¢Õß ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß

(2) ‡π◊ÈÕÀ“¢Õß√“¬«‘™“À√◊Õ°≈ÿà¡«‘™“π—ÈπµâÕß¡’‡π◊ÈÕÀ“ “√–§√Õ∫§≈ÿ¡À√◊Õµ√ß°—∫‡π◊ÈÕÀ“¢Õß™ÿ¥«‘™“„π
À≈—° Ÿµ√„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’∑’Ëπ—°»÷°…“ºŸâπ—Èπ‡¢â“»÷°…“ ‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡„π ’Ë ¢Õß™ÿ¥«‘™“∑’Ë¢Õ‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“¢Õß√“¬«‘™“À√◊Õ

°≈ÿà¡«‘™“π—Èπ µâÕß‰¥â≈”¥—∫¢—Èπ‰¡àµË”°«à“µ—«Õ—°…√  C À√◊Õ¡’·µâ¡™à«ß√–¥—∫§–·ππ‰¡àµË”°«à“  2.00  À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“

 คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560 111 
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¢âÕ 52 °“√‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“À√◊Õ°≈ÿà¡«‘™“„Àâ‡∑’¬∫‰¥â‰¡à‡°‘π “¡„π ’Ë¢Õß™ÿ¥«‘™“µ“¡À≈—° Ÿµ√∑’Ë¢Õ‡∑’¬∫ ·≈–‡¡◊ËÕ

‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“ π—°»÷°…“®–µâÕß¡’√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“‰¡àπâÕ¬°«à“ Àπ÷Ëßªï°“√»÷°…“

ß“π√“¬«‘™“À√◊Õ°≈ÿà¡ß“π√“¬«‘™“∑’Ë‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“°—∫™ÿ¥«‘™“„πÀ≈—° Ÿµ√·≈â«π—Èπ®–‰¡àπ”¡“√«¡§”π«≥·µâ¡√–¥—∫

§–·ππ‡©≈’Ë¬¢Õß°“√»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√

¢âÕ 53 √“¬«‘™“À√◊Õ°≈ÿà¡√“¬«‘™“∑’Ëπ”¡“¢Õ‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“¢Õßπ—°»÷°…“ ÷́Ëß‰¥â√—∫°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ—°»÷°…“·≈â« ·≈–

‰¥â¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“µ“¡¢âÕ 50 (2) µâÕß¡’≈—°…≥–µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫

ª√– ∫°“√≥åª√–°“»°”Àπ¥

¢âÕ 54 ß“πÀ√◊Õª√– ∫°“√≥å¢ÕßºŸâ»÷°…“πÕ°√–∫∫°“√»÷°…“À√◊ÕºŸâ»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬ ÷́Ëß¬◊Ëπ§”¢Õ‡∑’¬∫ß“π√“¬«‘™“

µ“¡¢âÕ  50 (2)  À√◊Õ¢âÕ  50 (3)  µâÕß¡’≈—°…≥–µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥‚¥¬§”·π–π”¢Õß

§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å

¢âÕ 55 „Àâ§≥–Õπÿ°√√¡°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å‰¥â·µàßµ—Èß¢÷Èπ„π

·µà≈– “¢“«‘™“ ‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“À√◊Õ°“√‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å‡ªìπß“π√“¬«‘™“„π™ÿ¥«‘™“¢Õß “¢“«‘™“¿“¬„π√–¬–
‡«≈“Õ—π ¡§«√ ·≈–π”‡ πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘

‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·Ààß°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–°“√‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å¢ÕßºŸâ»÷°…“πÕ°√–∫∫·≈–ºŸâ»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬
¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®æ‘®“√≥“∑¥ Õ∫§«“¡√Ÿâ‡π◊ÈÕÀ“ “√–∑’Ëπ”¡“‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“®“°°“√»÷°…“πÕ°√–∫∫·≈–µ“¡Õ—∏¬“»—¬¥â«¬«‘∏’µà“ßÊ
µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å‡ÀÁπ ¡§«√ ‡™àπ   Õ∫¢âÕ‡¢’¬π   —¡¿“…≥å  Ωñ°ªØ‘∫—µ‘
À√◊Õæ‘®“√≥“·øÑ¡ – ¡º≈ß“π

„π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿ®”‡ªìπ‡√àß¥à«πÀ√◊Õ¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√ §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–‡∑’¬∫
ª√– ∫°“√≥åÕ“®¥”‡π‘π°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‚¥¬‰¡àµâÕß√Õº≈°“√æ‘®“√≥“¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√°Á‰¥â

  À¡«¥  6

°“√‚Õπ™ÿ¥«‘™“

*¢âÕ 56 °“√‚Õπº≈°“√»÷°…“¢Õßπ—°»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬  ‡ªìπ°“√π”™ÿ¥«‘™“∑’Ëπ—°»÷°…“‰¥â Õ∫ºà“π·≈â«À≈—° Ÿµ√

„¥À≈—° Ÿµ√Àπ÷Ëß¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—Èß„π√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√ Õπÿª√‘≠≠“ ª√‘≠≠“µ√’ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ À√◊Õ„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß°«à“
ª√‘≠≠“µ√’ À√◊Õ —¡ƒ∑∏‘∫—µ√µ“¡‚§√ß°“√ —¡ƒ∑∏‘∫—µ√ ¡“„™â·≈–„Àâ‚Õπ‰¥â∑ÿ°™ÿ¥«‘™“∑’Ëª√“°Ø„πÀ≈—° Ÿµ√√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’∑’Ë‡¢â“

»÷°…“„À¡à

„π°√≥’∑’Ë¡’ªí≠À“„π°“√‚Õπ™ÿ¥«‘™“µ“¡§«“¡„πÀ¡«¥π’È „Àâ‡ πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°“√‡∑’¬∫º≈°“√»÷°…“·≈–
‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å«‘π‘®©—¬™’È¢“¥

À¡“¬‡Àµÿ  *·°â‰¢‚¥¬¢âÕ∫—ß§—∫ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ «à“¥â«¬°“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“µ√’ (©∫—∫∑’Ë 2) æ.». 2548
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À¡«¥ 7

°“√¬â“¬ —ß°—¥ “¢“«‘™“  ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ°

¢âÕ  57 π—°»÷°…“∑’Ëª√– ß§å®–¢Õ¬â“¬ —ß°—¥ “¢“«‘™“  À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° “¡“√∂°√–∑”‰¥â ¥—ßπ’È

(1) ®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘

(2) ®–µâÕß¬◊Ëπ§”√âÕßµàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¡àπâÕ¬°«à“ 30 «—π °àÕπ«—π‡ªî¥¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘∑’Ëª√– ß§å®–¬â“¬

 —ß°—¥ “¢“«‘™“ À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ°

(3) °“√¬â“¬ —ß°—¥ “¢“«‘™“ À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ°®–¡’º≈ ¡∫Ÿ√≥å°ÁµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈â«

(4) π—°»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬„Àâ¬â“¬ —ß°—¥ “¢“«‘™“ À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° µâÕß»÷°…“§√∫µ“¡

À≈—° Ÿµ√¢Õß “¢“«‘™“À√◊Õ«‘™“‡Õ°∑’Ë —ß°—¥„À¡à ¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“∑’Ë‡À≈◊Õµ“¡À≈—° Ÿµ√∑’Ë¬â“¬‡¢â“»÷°…“

À¡«¥ 8

°“√ ”‡√Á®°“√»÷°…“

¢âÕ 58 ºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘  ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(1)  Õ∫‰¥â®”π«π™ÿ¥«‘™“§√∫∂â«πµ“¡À≈—° Ÿµ√  ·≈–¢âÕ°”Àπ¥¢Õß “¢“«‘™“
(2) ¡’√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“§√∫µ“¡√–‡∫’¬∫ ·≈–¢âÕ∫—ß§—∫
(3) ‰¡à¡’§«“¡ª√–æƒµ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬
(4) ‰¡à¡’¿“√–Àπ’È ‘πµàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬

¢âÕ 59 „π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“ª√– ß§å∑’Ë®–¢Õ√—∫Õπÿª√‘≠≠“„π “¢“«‘™“∑’Ë‰¡à¡’À≈—° Ÿµ√Õπÿª√‘≠≠“‰«â‚¥¬‡©æ“–
π—°»÷°…“®–µâÕß Õ∫‰¥â™ÿ¥«‘™“∫—ß§—∫‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡„π ’Ë¢Õß™ÿ¥«‘™“∫—ß§—∫∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πÀ≈—° Ÿµ√ª√‘≠≠“µ√’∑’Ëµπ®–¢Õ√—∫
Õπÿª√‘≠≠“

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√¢Õ√—∫Õπÿª√‘≠≠“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

¢âÕ 60 „Àâπ—°»÷°…“¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“µàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡ ‘∫«—π °àÕπ«—π ‘Èπ¿“§°“√»÷°…“

¿“§ ÿ¥∑â“¬∑’Ëπ—°»÷°…“§“¥«à“®– Õ∫‰¥â™ÿ¥«‘™“§√∫∂â«πµ“¡À≈—° Ÿµ√

¢âÕ 61 ª√–∏“π°√√¡°“√ª√–®” “¢“«‘™“‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ª√–®” “¢“«‘™“ ‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“‡ πÕ

™◊ËÕºŸâ ¡§«√‰¥â√—∫ª√‘≠≠“µàÕ ¿“«‘™“°“√‡æ◊ËÕ„Àâ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬æ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘

¢âÕ 62 ‡¡◊ËÕ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬Õπÿ¡—µ‘ ”‡√Á®°“√»÷°…“ «—π ”‡√Á®°“√»÷°…“„Àâ∂◊Õ«—π∂—¥®“°«—π ‘Èπ ÿ¥°“√ Õ∫ª√–®”

¿“§°“√»÷°…“ ÿ¥∑â“¬ ‡ªìπ«—π ”‡√Á®°“√»÷°…“

„π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“‰¡à¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‡√’¬π§√∫∂â«πµ“¡À≈—° Ÿµ√ ·µà¡“¬◊Ëπ„π¿“§°“√

»÷°…“Õ◊ËπÀ≈—ß®“°π—Èπ ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–∂◊Õ«—π∂—¥®“°«—π ‘Èπ ÿ¥°“√ Õ∫ª√–®”¿“§°“√»÷°…“∑’Ëπ—°»÷°…“¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ ”‡√Á®°“√

»÷°…“‡ªìπ«—π ”‡√Á®°“√»÷°…“

¢âÕ 63 ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–∫—π∑÷°·≈–√“¬ß“πº≈°“√ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π„∫√“¬ß“πº≈°“√»÷°…“µ“¡≈”¥—∫¢—Èπ§–·ππ„π

™ÿ¥«‘™“∑’Ë Õ∫ºà“π

 คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560 113 
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À¡“¬‡Àµÿ „π°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬§√—Èß∑’Ë 10/2547 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π 2547 °”Àπ¥°“√„Àâ

ª√‘≠≠“‡°’¬√µ‘π‘¬¡ „π¢âÕ 64 (1) (°) ·Ààß¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ «à“¥â«¬°“√»÷°…“

¢—Èπª√‘≠≠“µ√’ æ.». 2547 ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È

* Õ∫‰¥â™ÿ¥«‘™“§√∫µ“¡À≈—° Ÿµ√ ¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“„πÀ≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“π—ÈπÊ À¡“¬∂÷ß Õ∫‰¥â™ÿ¥«‘™“

§√∫∑“ß‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√·≈–¿“¬„π√–¬–‡«≈“¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘  ”À√—∫°√≥’∑’Ë “¢“«‘™“

°”Àπ¥„Àâπ—°»÷°…“‡√’¬π™ÿ¥«‘™“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡æ√“–ºŸâ ¡—§√‡√’¬π„™â«ÿ≤‘°“√»÷°…“‰¡àµ√ßµ“¡§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑’Ë°”Àπ¥

®÷ß‰¡à¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫ª√‘≠≠“‡°’¬√µ‘π‘¬¡µ“¡¢âÕ∫—ß§—∫œ ¥—ß°≈à“« ‡π◊ËÕß®“°„™â‡«≈“»÷°…“‡°‘π°«à“√–¬–‡«≈“

∑’Ë°”Àπ¥„πÀ≈—° Ÿµ√

 คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560 115 
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‡æ◊ËÕ„Àâ°“√≈ß∑–‡∫’¬π·≈–°“√≈“æ—°°“√»÷°…“¢Õßπ—°»÷°…“‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ 6 ·≈–

¢âÕ 33 ¢Õß¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ «à“¥â«¬°“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“µ√’ æ.». 2547 Õ∏‘°“√∫¥’®÷ß°”Àπ¥√–‡∫’¬∫

‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ «à“¥â«¬ °“√≈ß∑–‡∫’¬π·≈–°“√≈“æ—°°“√»÷°…“

¢Õßπ—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ æ.». 2551é

¢âÕ 2 √–‡∫’¬∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ 3 „π√–‡∫’¬∫π’È

ç§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ §à“∏√√¡‡π’¬¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬‡√’¬°‡°Á∫®“°π—°»÷°…“„π°“√¢Õ√—∫∫√‘°“√®“°

¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‰¥â·°à §à“∏√√¡‡π’¬¡·√°‡¢â“ §à“∫”√ÿß°“√»÷°…“ §à“™ÿ¥«‘™“ ·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡Õ◊ËπÊ

ç§à“«— ¥ÿ°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ‡ß‘π∑’Ëπ—°»÷°…“®à“¬„Àâ·°à¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ§à“‡Õ° “√°“√ Õπ  ◊ËÕª√–°Õ∫°“√ Õπ

·∫∫Ωñ°ªØ‘∫—µ‘ Õÿª°√≥å°“√»÷°…“ ·≈–‡Õ° “√∑“ß°“√»÷°…“Õ◊ËπÊ

ç°“√≈ß∑–‡∫’¬πé À¡“¬§«“¡«à“ °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π °“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ °“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“ ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß™ÿ¥«‘™“

¢âÕ 4 °“√¥”‡π‘π°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È„Àâπ—°»÷°…“™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡µ“¡Õ—µ√“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

¡À“«‘∑¬“≈—¬®–æ‘®“√≥“§◊π‡ß‘π§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ §à“«— ¥ÿ°“√»÷°…“ À√◊Õ¬°‡«âπ§à“∏√√¡‡π’¬¡µà“ßÊ „Àâ·°àπ—°»÷°…“

Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°§«“¡º‘¥æ≈“¥À√◊Õ§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ„π°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡¡◊ËÕ¡’°“√√âÕß¢Õ®“°π—°»÷°…“ ‚¥¬µâÕß

‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ§◊π‡ß‘π À√◊Õ¬°‡«âπ§à“∏√√¡‡π’¬¡≈ß∑–‡∫’¬π®“°π“¬∑–‡∫’¬π‡ªìπ√“¬°√≥’‰ª

¢âÕ 5 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫π’È ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®ÕÕ°ª√–°“» §” —Ëß‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

À¡«¥ 1

°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π

¢âÕ 6 π—°»÷°…“µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬πµ“¡«‘∏’°“√∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π

„π·µà≈–¿“§°“√»÷°…“

¢âÕ 7 π—°»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§°“√»÷°…“„¥ µâÕß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“¡“æ√âÕ¡°—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π

·≈–π—°»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π™ÿ¥«‘™“„¥‡ªìπ§√—Èß·√°µâÕß™”√–§à“«— ¥ÿ°“√»÷°…“¢Õß™ÿ¥«‘™“π—Èπæ√âÕ¡°—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π¥â«¬

¢âÕ 8 π—°»÷°…“∑’Ë Õ∫‰≈à‰¡àºà“π„π™ÿ¥«‘™“„¥„π¿“§°“√»÷°…“„¥ ·≈–ª√– ß§å®–≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫ à́Õ¡„π™ÿ¥«‘™“π—Èπ„Àâ

≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡¢Õß¿“§°“√»÷°…“π—Èπ¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

¢âÕ 9 π—°»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“

°àÕπ°“√ Õ∫‰≈à„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß‡¥◊Õπ

√–‡∫’¬∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™

«à“¥â«¬ °“√≈ß∑–‡∫’¬π·≈–°“√≈“æ—°°“√»÷°…“¢Õßπ—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’

æ.». 2551
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∑—Èßπ’È¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ µ“¡«√√§Àπ÷Ëß°Á‰¥â

¢âÕ 10 π—°»÷°…“∑’Ë¡’ ‘∑∏‘≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“°«à“°”Àπ¥·≈–‰¡àµâÕß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“§◊Õ

(1) π—°»÷°…“∑’Ë‡À≈◊Õ™ÿ¥«‘™“∑’Ë®–µâÕß»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√‰¡à‡°‘π “¡™ÿ¥«‘™“ ÿ¥∑â“¬¢Õß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ ´÷Ëß

™ÿ¥«‘™“∑’Ëπ—°»÷°…“¡’ ‘∑∏‘≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰¥â®–µâÕß‡ªìπ™ÿ¥«‘™“∑’Ëπ—°»÷°…“ Õ∫‰¡àºà“π®“°°“√ Õ∫ à́Õ¡„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“ À√◊Õ

(2) π—°»÷°…“∑’Ë‡À≈◊Õ™ÿ¥«‘™“∑’Ë®–µâÕß»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√‡ªìπ™ÿ¥«‘™“ ÿ¥∑â“¬¢Õß¿“§°“√»÷°…“æ‘‡»…∑’Ëºà“π¡“ ·≈–

 Õ∫‰¡àºà“π„π¿“§°“√»÷°…“æ‘‡»…π—Èπ

π—°»÷°…“®–µâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“°«à“°”Àπ¥ µ“¡«√√§Àπ÷Ëß°àÕπ°“√ Õ∫‰≈à„π¿“§°“√»÷°…“

π—Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“¬’Ë ‘∫«—π  ∂â“æâπ°”Àπ¥π’È·≈â«π—°»÷°…“‰¡à¡’ ‘∑∏‘¢Õ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“°«à“°”Àπ¥

°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“°«à“°”Àπ¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß π—°»÷°…“®–µâÕß ”‡π“„∫·®âßº≈°“√ Õ∫´àÕ¡À√◊Õ°“√

 Õ∫¿“§æ‘‡»…‰ªæ√âÕ¡°—∫°“√¢Õ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π

¢âÕ 11 Àâ“¡π—°»÷°…“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“„π™ÿ¥«‘™“‡™‘ßªØ‘∫—µ‘À√◊Õ™ÿ¥«‘™“ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æ ¬°‡«âπ°√≥’∑’Ë

π—°»÷°…“‰¥â Õ∫ºà“π¿“§ªØ‘∫—µ‘·≈â«‡∑à“π—Èπ

¢âÕ 12 π—°»÷°…“∑’Ë»÷°…“§√∫µ“¡‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë “¢“«‘™“°”Àπ¥·≈â« ·µà¡’§«“¡ª√– ß§å®–≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π

‡°‘π‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√„π¿“§°“√»÷°…“∂—¥‰ª π—°»÷°…“µâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‡°‘π‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√µàÕ

π“¬∑–‡∫’¬π¡“æ√âÕ¡°—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‡√’¬π‡°‘π‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√

À¡«¥ 2

°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ °“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“ ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß™ÿ¥«‘™“

¢âÕ 13 π—°»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§°“√»÷°…“„¥·≈â«ª√– ß§å®–≈ß∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕ¢Õ‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕßµàÕ

π“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

Àâ“¡π—°»÷°…“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‡æ◊ËÕ¢Õ‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“‡™‘ßªØ‘∫—µ‘ ¬°‡«âπ°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“‡§¬≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π·≈–‰¥â Õ∫ºà“π

¿“§ªØ‘∫—µ‘·≈â«‡∑à“π—Èπ

¢âÕ 14 π—°»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕ¢Õ‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥„Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ‡æ‘Ë¡

™ÿ¥«‘™“≈à“™â“°àÕπ°“√ Õ∫‰≈à„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß‡¥◊Õπ

∑—Èßπ’È¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√¢Õ‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“≈à“™â“ µ“¡«√√§Àπ÷Ëß°Á‰¥â

¢âÕ 15 ¿“¬À≈—ß®“°∑’Ë‰¥â√—∫∑√“∫º≈°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π·≈–‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“„π¿“§°“√»÷°…“„¥·≈â« À“°π—°»÷°…“

ª√– ß§å®–∂Õπ™ÿ¥«‘™“„¥ „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“µàÕπ“¬∑–‡∫’¬π°àÕπ°“√ Õ∫‰≈à„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ‡ªìπ‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“

Àπ÷Ëß‡¥◊Õπ

¢âÕ 16 π—°»÷°…“Õ“®‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß™ÿ¥«‘™“∑’Ë‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰ª·≈â«¥â«¬«‘∏’°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“À√◊Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“

À“°π“¬∑–‡∫’¬πµ√«® Õ∫æ∫¢âÕº‘¥æ≈“¥´÷ËßµâÕß¡’‡Àµÿ·Ààß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß™ÿ¥«‘™“„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π·®âß„Àâπ—°»÷°…“

∑√“∫‚¥¬æ≈—π‡æ◊ËÕ„Àâπ—°»÷°…“¥”‡π‘π°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“À√◊Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π°”Àπ¥

¢âÕ 17 „Àâπ”§«“¡„π¢âÕ 7 ¡“„™â∫—ß§—∫·°à°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕ°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ ·≈–°“√∂Õπ™ÿ¥«‘™“„πÀ¡«¥π’È‚¥¬Õπÿ‚≈¡
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À¡«¥ 3

°“√≈“æ—°°“√»÷°…“

¢âÕ 18 π—°»÷°…“∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π·≈–ª√– ß§å®–≈“æ—°°“√»÷°…“ „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“µàÕπ“¬

∑–‡∫’¬πæ√âÕ¡™”√–§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ√—°…“ ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“µ“¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ëª√– ß§å®–≈“æ—°°“√»÷°…“ ·µà

µâÕß‰¡à‡°‘π Õß¿“§°“√»÷°…“µ‘¥µàÕ°—π ∑—Èßπ’ÈµâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß¿“¬„π‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

„π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“®–≈“æ—°°“√»÷°…“‡°‘π°«à“ Õß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘µ‘¥µàÕ°—π „Àâ·®âß§«“¡ª√– ß§å·≈–‡Àµÿº≈¡“„π§”√âÕß

æ√âÕ¡∑—Èß™”√–§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ√—°…“ ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“„Àâ§√∫∂â«πµ“¡®”π«π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë≈“æ—° „π°√≥’π’È

„Àâπ“¬∑–‡∫’¬πæ‘®“√≥“∂÷ß‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπ°àÕπÕπÿ¡—µ‘À√◊Õ‰¡àÕπÿ¡—µ‘„Àâ≈“æ—°°“√»÷°…“

¢âÕ 19 π—°»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈“æ—°°“√»÷°…“¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“

≈à“™â“°àÕπ°“√ Õ∫‰≈à„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß‡¥◊Õπ

∑—Èßπ’È¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√≈“æ—°°“√»÷°…“≈à“™â“ µ“¡«√√§Àπ÷Ëß°Á‰¥â

‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥‡«≈“¬◊Ëπ§”√âÕßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈â« π—°»÷°…“‰¡à‰¥â¥”‡π‘π°“√≈“æ—°°“√»÷°…“µàÕπ“¬∑–‡∫’¬π ¡À“«‘∑¬“≈—¬

®–¥”‡π‘π°“√§—¥™◊ËÕπ—°»÷°…“ÕÕ°®“°∑–‡∫’¬ππ—°»÷°…“

¢âÕ 20 π—°»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬πµ—Èß·µàÀπ÷Ëß¿“§°“√»÷°…“¢÷Èπ‰ª·≈–‰¡à‰¥â¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“¿“¬„π

°”Àπ¥‡«≈“ ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â¥”‡π‘π°“√§—¥™◊ËÕπ—°»÷°…“ÕÕ°®“°∑–‡∫’¬ππ—°»÷°…“ À“°ª√– ß§å®–¢Õ§◊π ∂“π¿“æ°“√‡ªìπ

π—°»÷°…“ „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ§◊π ∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ ‚¥¬√–∫ÿ‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ æ√âÕ¡

∑—Èß™”√–§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ√—°…“ ∂“π¿“æ„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π®π§√∫∂â«πµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë

¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

¢âÕ 21 π—°»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§°“√»÷°…“„¥·≈â« ®–¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π

‡√’¬π·≈â«π—Èπ‰¡à‰¥â ·µà “¡“√∂¢Õ∂Õπ™ÿ¥«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π·≈â«‰¥âµ“¡‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

¢âÕ 22 π—°»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ™ÿ¥«‘™“∑’Ëπ—°»÷°…“√Õº≈

°“√ Õ∫ à́Õ¡À√◊Õº≈°“√ Õ∫¿“§æ‘‡»… À“°™ÿ¥«‘™“¥—ß°≈à“« Õ∫‰¡àºà“π·≈–‡ªìπ™ÿ¥«‘™“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¡à‡ªî¥ Õπ„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ

„Àâπ—°»÷°…“¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ≈“æ—°°“√»÷°…“æ√âÕ¡ ”‡π“„∫·®âßº≈°“√ Õ∫´àÕ¡À√◊Õ°“√ Õ∫¿“§æ‘‡»…‰ªæ√âÕ¡°—∫°“√¢Õ≈“æ—°

°“√»÷°…“≈à“™â“ ‚¥¬‰¡àµâÕß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√≈“æ—°°“√»÷°…“≈à“™â“

¢âÕ 23 °“√¬°‡≈‘°°“√≈“æ—°°“√»÷°…“„Àâπ—°»÷°…“¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ∂Õπ°“√≈“æ—°°“√»÷°…“¡“æ√âÕ¡°—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π

‡√’¬π„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ ¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‚¥¬¡À“«‘∑¬“≈—¬®–‰¡à§◊π‡ß‘π§à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√≈“

æ—°°“√»÷°…“„Àâπ—°»÷°…“

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 29 ‡¡…“¬π æ.». 2551

¡À“«‘∑¬“≈—¬®–æ‘®“√≥“§◊π‡ß‘π§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ §à“«— ¥ÿ°“√»÷°…“ À√◊Õ¬°‡«âπ§à“∏√√¡‡π’¬¡µà“ßÊ „Àâ

·°àπ—°»÷°…“ Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°§«“¡º‘¥æ≈“¥ À√◊Õ§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ„π°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡¡◊ËÕ

¡’°“√√âÕß¢Õ®“°π—°»÷°…“ ‚¥¬µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘§◊π‡ß‘π À√◊Õ¬°‡«âπ§à“∏√√¡‡π’¬¡≈ß∑–‡∫’¬π®“°π“¬∑–‡∫’¬π‡ªìπ√“¬°√≥’‰ª

(≈ßπ“¡) ª√—™≠“  ‡« “√—™™å

(»“ µ√“®“√¬å ¥√.ª√—™≠“  ‡« “√—™™å)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วย เงินค่าบำารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา

และค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๘

 

	 โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบัปรงุระเบยีบมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	วา่ดว้ยเงนิคา่บำารงุการศกึษา	คา่ธรรมเนยีม

การศึกษา	 และค่าวัสดุการศึกษา	พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	 ๑๕(๒)	 และ	 (๘)		

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 พ.ศ.	 ๒๕๒๑	 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ในการประชุม 

ครั้งที่	๑/๒๕๕๘	เมื่อวันที่	๒๙	มกราคม	๒๕๕๘	จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ		๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ว่าด้วยเงินค่าบำารุงการศึกษา	ค่าธรรมเนียม

การศึกษา	และค่าวัสดุการศึกษา	ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	๒๕๕๘”

 

	 ข้อ		๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น	ปีการศึกษา	๒๕๕๘	เป็นต้นไป

 

	 ข้อ		๓	 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ว่าด้วย	เงินค่าบำารุงการศึกษา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	

และค่าวัสดุการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๕	

	 ข้อ		๔	 ในระเบียบนี้	

	 “ค่าบำารุงการศึกษา”	 หมายความว่า	 ค่าบำารุงท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา	 ได้แก่	

ค่าบำารุงมหาวิทยาลัย	ค่าชุดวิชา	และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา	

	 “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”	หมายความว่า	ค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาในการขอรับบริการ

จากมหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	 และค่า 

ธรรมเนียมอื่นๆ

	 “ค่าวัสดุการศึกษา”	 หมายความว่า	 เงินที่นักศึกษาจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นค่าเอกสารการสอน	 ดีวีดี	 ซีดีเสียง		

ซีดีมัลติมีเดีย	แบบฝึกปฏิบัติ	อุปกรณ์การศึกษา	และเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ

	 ข้อ		๕	 ให้กำาหนดอัตราเงินค่าบำารุงการศึกษา	 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	 และค่าวัสดุการศึกษา	 ระดับปริญญาตรี	 

ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	 ค่าบำารุงมหาวิทยาลัย	ภาคการศึกษาปกติ	และภาคการศึกษาพิเศษ	ภาคการศึกษาละ	๕๐๐	บาท

	 	 (๒)	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	๘๐๐	บาท

	 	 (๓)	 ค่าชุดวิชา	ชุดวิชาละ	๓๐๐	บาท

	 	 (๔)	 ค่าวัสดุการศึกษา	ชุดวิชาละ	๗๐๐	บาท
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	 มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าวัสดุการศึกษาประกอบชุดวิชา	ค่าวัสดุการศึกษาเสริมประสบการณ์

วชิาชพี	คา่วสัดกุารศึกษาเสรมิทกัษะ	และค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ	นอกจากทีก่ำาหนดไวใ้นวรรคหนึง่กไ็ด	้โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศ

ที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนด

	 อตัราเงินคา่บำารงุการศกึษา	คา่ธรรมเนยีมการศกึษา	และคา่วสัดุการศกึษา	ระดบัปรญิญาตรตีาม	(๑)	(๒)	(๓)	และ	

(๔)	ให้เรียกเก็บตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๖	เป็นต้นไป	ยกเว้นนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ก่อนปี

การศึกษา	๒๕๕๖	ให้เรียกเก็บค่าบำารุงมหาวิทยาลัย	ภาคการศึกษาปกติ	และภาคการศึกษาพิเศษ	ภาคการศึกษาละ	๓๐๐		

บาท	แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินภาคการศึกษาพิเศษ	ปีการศึกษา	๒๕๕๘

	 ในกรณทีีน่กัศกึษาทีส่อบผา่นภาคปฏบิตั	ิแตส่อบไมผ่า่นภาคทฤษฎ	ีนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนใหมไ่มต่อ้งชำาระคา่

วสัดกุจิกรรมในการอบรมเสรมิประสบการณว์ชิาชพีหรอืฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะ	เวน้แตเ่ปน็ชดุวชิาทีม่กีารปรับปรงุเอกสารการ

สอน	นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่โดยต้องชำาระเงินค่าชุดวิชา	ค่าวัสดุการศึกษา	และค่าวัสดุกิจกรรม	และต้องสอบทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่

 

	 ข้อ		๖	 นักศึกษาจะต้องชำาระเงินค่าบำารุงการศึกษา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	และค่าวัสดุการศึกษา	ตามที่กำาหนด

ไว้ในข้อ	๕	ภายในเวลาและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

	 ข้อ		๗	 ใหอ้ธกิารบดรัีกษาการตามระเบยีบนี	้และใหม้อีำานาจออกประกาศหรือคำาสัง่ใดๆ	เพือ่ปฏบิตัติามระเบยีบนี้

	 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีท่ีต้องวินิจฉัยตีความตามระเบียบนี้	 ให้นำาเสนอสภา

วิชาการเป็นผู้วินิจฉัยตีความ

																																																												ประกาศ	ณ	วันที	่	๒		กุมภาพันธ์		พ.ศ.	๒๕๕๘

     

	 (ลงนาม)	องค์การ		อินทรัมพรรย์

	 (รองศาสตราจารย์	ดร.องค์การ		อินทรัมพรรย์)

	 นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหต	ุ		เหตผุลในการออกประกาศใช้ระเบยีบนี	้เนือ่งจากระเบยีบมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	วา่ดว้ยเงนิคา่บำารงุการ 

	 ศึกษา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	และค่าวัสดุการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๕	ได้ใช้บังคับมาแล้วระยะหนึ่ง	ทำาให้ค่าใช้จ่าย 

	 ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน	ประกอบกับเพื่อให้นักศึกษาซึ่งสอบ 

	 ผ่านในภาคปฏิบัติแล้วไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคปฏิบัติและไม่ต้องชำาระเงินค่าวัสดุค่ากิจกรรมเสริม 

	 ประสบการณ์วิชาชีพ	และค่าวัสดุกิจกรรมเสริมทักษะอีก	จึงจำาเป็นต้องออกระเบียบนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ เพื่อประเมินผลการศึกษา

ชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

พ.ศ ๒๕๕๖

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ 

เพ่ือประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ และข้อ ๓๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

อธิการบดี โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกประกาศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชา 

ประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

 ข้อ ๑ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพตามประกาศนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

 ทั้งนี้ ให้นำาคะแนนส่วนที่สอบผ่านไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ 

เป็นต้นไป มาใช้ในการตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ตามประกาศนี้

 ข้อ ๒ การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติให้ดาเนินการดังต่อไปนี้

  (๑) การสอบผา่น นกัศกึษาตอ้งสอบใหผ้า่นทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิโดยผลการสอบจะไดล้าดบัขัน้ตามคะแนน

ของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน

  (๒) กรณีนกัศกึษาสอบไล่ผา่นภาคทฤษฎแีละสอบไมผ่า่นภาคปฏบิตั ิตอ้งลงทะเบยีนสอบซอ่มและเขา้สอบซอ่มเฉพาะ 

ภาคปฏิบัติ หากสอบซ่อมภาคปฏิบัติไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และสอบเฉพาะภาคปฏิบัติจนกว่าจะสอบผ่าน

  (๓) กรณีนกัศกึษาสอบไล่ผา่นเฉพาะภาคปฏบิตัแิละสอบไมผ่า่นภาคทฤษฎี ตอ้งลงทะเบยีนสอบซอ่มและเขา้สอบซอ่ม 

เฉพาะภาคทฤษฎี หากสอบซ่อมภาคทฤษฎีไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และสอบเฉพาะภาคทฤษฎีจนกว่าจะผ่าน

 กรณีที่ชุดวิชาเชิงปฏิบัติใดมีการประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง แล้วปรากฏว่านักศึกษายังสอบไม่ผ่าน ให้ลง 

ทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่ เว้นแต่นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อน 

ประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน

 ข้อ ๓ การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้

  (๑) การสอบผ่าน นักศึกษาต้องสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

  (๒) กรณทีีผ่ลคะแนนของภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิตริวมกนัแลว้ไมผ่า่น ใหเ้กบ็คะแนนของภาคทฤษฎ ีหรอืภาคปฏบิติั 

ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของส่วนนั้นไว้

   (ก) ในกรณีท่ีสอบไล่ไม่ผ่านภาคทฤษฎี ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎีแล้วนำา 

คะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติ หากยังสอบไม่ผ่านอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่ แต่ให้สอบเฉพาะภาคทฤษฎีเพื่อนำา 

คะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติจนกว่าจะสอบผ่าน ตามที่กาหนดในข้อ ๓(๑)

   (ข) ในกรณีท่ีสอบไล่ไม่ผ่านภาคปฏิบัติ ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคปฏิบัติแล้วนำา 

คะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคทฤษฎี หากยังสอบไม่ผ่านอีก ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่ แต่ให้สอบเฉพาะภาคปฏิบัติเพื่อนำา 

คะแนนที่ได้มารวมกันกับคะแนนภาคทฤษฎีจนกว่าจะสอบผ่าน ตามที่กาหนดในข้อ ๓(๑)

  กรณทีีช่ดุวชิาประสบการณว์ชิาชพีใดมกีารประกาศใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรบัปรงุ แล้วปรากฏวา่นกัศกึษายงัสอบ 

ไมผ่า่น ใหล้งทะเบยีนเรยีนชดุวชิานัน้ใหมแ่ละตอ้งสอบใหผ้า่นทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใิหม ่เวน้แตน่กัศกึษาทีไ่ดล้งทะเบยีนสอบซอ่ม

ไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงนาม) ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำาเนาถูกต้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ) 

ผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผล
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่อง การกำาหนดอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน

ของโครงการจัดบริการการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศ

 

 

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา	 และค่าลงทะเบียนเรียนของโครงการจัดบริการกาศึกษา 

สำาหรับคนไทยในต่างประเทศให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	 ๖	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช	 ว่าด้วย	 การเงินและทรัพย์สิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการเงิน

และทรัพย์สิน	 ในการประชุมคร้ังท่ี	๑๒/๒๕๕๓	 	 เม่ือวันท่ี	๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	 จึงกำาหนดอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา	 และ 

ค่าลงทะเบียนเรียนของโครงการจัดบริการการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศ	(เฉพาะประเทศสิงคโปร์	บรูไนดารุซาลาม	

มาเลเซีย	ซาอุดิอาระเบีย	เมืองไต้หวัน	เมืองฮ่องกง	และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)	ในลักษณะเหมาจ่าย	ไว้ดังนี้

	 ข้อ		๑		ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 เรื่อง	 การกำาหนดค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม

การศึกษาสำาหรับโครงการจัดบริการการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศ	 ประกาศ	ณ	 วันที่	 ๒	 กรกฎาคม	๒๕๔๗	 และ 

ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

	 ข้อ		๒	 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่	ภาคการศึกษาที่	๑	ปีการศึกษา	๒๕๕๔	เป็นต้นไป

	 ข้อ		๓	 ให้กำาหนดอัตราค่าสมัครเป็นนักศึกษา	และค่าลงทะเบียนเรียน	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		การสมัครเป็นนักศึกษา	ภาคการศึกษาแรก	กำาหนดอัตราค่าการสมัครและลงทะเบียนเรียน	ดังนี้

	 	 ก.		ค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน	จำานวน	๑	ชุดวิชา	จำานวนเงิน	๕,๖๐๐	บาท

	 	 ข.		ค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน	จำานวน	๒	ชุดวิชา	จำานวนเงิน	๖,๖๐๐	บาท

	 	 ค.		ค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน	จำานวน	๓	ชุดวิชา	จำานวนเงิน	๗,๖๐๐	บาท

	 (๒)		การลงทะเบียนเรียน	ภาคการศึกษาถัดไป	กำาหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน	ดังนี้

	 	 ก.		ค่าลงทะเบียนเรียน	จำานวน	๑	ชุดวิชา	จำานวนเงิน	๕,๐๐๐	บาท

	 	 ข.		ค่าลงทะเบียนเรียน	จำานวน	๒	ชุดวิชา	จำานวนเงิน	๖,๐๐๐	บาท

	 	 ค.		ค่าลงทะเบียนเรียน	จำานวน	๓	ชุดวิชา	จำานวนเงิน	๗,๐๐๐	บาท

	 	 ง.	 ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ	 	 หรือชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ	 มีค่าใช้จ่าย 

เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากข้อ	ก.	-	ค.	ตามอัตราค่าวัสดุกิจกรรมในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

	 (๓)		การลงทะเบียนสอบซ่อม	กำาหนดอัตราค่าลงทะเบียน	ดังนี้   

	 ก.		ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมต่อภาคการศึกษา	จำานวนเงิน	๑,๕๐๐	บาท

	 	 ข.	 ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ	 หรือชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ	 มีค่าใช้จ่าย 

เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากข้อ	ก.	ตามอัตราค่าวัสดุกิจกรรมในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

	 		ประกาศ	ณ	วันที่	๓๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๓

	 	 														 (ลงนาม)	ปราณี		สังขะตะวรรธน์

		 	 				 		(รองศาสตราจารย์	ดร.ปราณี		สังขะตะวรรธน์)

																													 					อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่อง  กำาหนดวันประกาศผลการสอบนักศึกษาและผู้เรียน

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐

…………………………………………………

 

	 โดยที่เป็นการสมควรกำาหนดวันประกาศผลการสอบในการศึกษาภาคต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยให้เป็น

ไปด้วยความเรียบร้อย		อาศัยอำานาจตามความในข้อ	๖	ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ว่าด้วย

การศึกษาขั้นปริญญาตรี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ	 ในการประชุม 

ครัง้ที	่๒๓/๒๕๕๓	เมือ่วันที	่๒๕	พฤศจกิายน	๒๕๕๓	จึงไดก้ำาหนดวนัประกาศผลการสอบ	ประจำาปกีารศึกษา		

๒๕๖๐	ดังนี้

	 ข้อที่	๑	วันประกาศผลการสอบไล่	ภาคการศึกษาที่	๑	ปีการศึกษา	๒๕๖๐

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ

ชุดวิชาการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑

ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย	(ปริญญาตรี	+	สัมฤทธิบัตร) ๗	มีนาคม	๒๕๖๑

ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและหรือข้อสอบปรนัย	(ปริญญาตรี	+	สัมฤทธิบัตร) ๑๔	มีนาคม	๒๕๖๑

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๒๔	มีนาคม	๒๕๖๑

ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ ๒๐ เมษายน	๒๕๖๑

	 ข้อที่	๒	วันประกาศผลการสอบซ่อม	ภาคการศึกษาที่	๑	ปีการศึกษา	๒๕๖๐

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ

ชุดวิชาการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ๒๑	พฤษภาคม	๒๕๖๑

ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย	(ปริญญาตรี	+	สัมฤทธิบัตร) ๑๓	มิถุนายน	๒๕๖๑

ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและหรือข้อสอบปรนัย	(ปริญญาตรี	+	สัมฤทธิบัตร) ๒๐	มิถุนายน	๒๕๖๑

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๓๐	มิถุนายน	๒๕๖๑
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	 ข้อที่	๓	วันประกาศผลการสอบไล่	ภาคการศึกษาที่	๒	ปีการศึกษา	๒๕๖๐

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ

ชุดวิชาการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ๑๓	สิงหาคม	๒๕๖๑

ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย	(ปริญญาตรี	+	สัมฤทธิบัตร) ๕	กันยายน	๒๕๖๑

ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและหรือข้อสอบปรนัย	(ปริญญาตรี	+	สัมฤทธิบัตร) ๑๒	กันยายน	๒๕๖๑

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๒๒	กันยายน	๒๕๖๑

ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ ๑๙	ตุลาคม	๒๕๖๑

	 ขอ้ที	่๔	วนัประกาศผลการสอบซอ่ม	ภาคการศกึษาที	่๒	และภาคการศกึษาพเิศษ	ปกีารศกึษา	๒๕๖๐

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ

ชุดวิชาการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๑

ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย	(ปริญญาตรี	+	สัมฤทธิบัตร) ๑๒	ธันวาคม	๒๕๖๑

ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและหรือข้อสอบปรนัย	(ปริญญาตรี	+	สัมฤทธิบัตร) ๑๙	ธันวาคม	๒๕๖๑

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๒๙	ธันวาคม	๒๕๖๑

     

	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่		๓		สิงหาคม		พ.ศ.	๒๕๕๙

   

	 	 	 	 	 (ลงนาม)		สมจินต์		สันถวรักษ์	

	 	 	 	 	 (รองศาสตราจารย์	ดร.สมจินต์		สันถวรักษ์)	

	 	 	 	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

	 	 	 	 	 รกัษาการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
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แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ Pay at Post

สำาหรับเจ้าหน้าที่

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (6.1) ค่าวัสดุ           (7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (7.1) ค่าวัสดุ           (8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (8.1) ค่าวัสดุ

ตัวอักษร

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **
(1)

(6) (7) (8)(6.1) (7.1) (8.1)

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน

(โปรดอ่านคำาอธิบายด้านหลัง)

สำาหรับนักศึกษา

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com Code : 80265)

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189 - 0 - 00555 - 2 (Payment - Sys)

บมจ. ธนาคารทหารไทย (Com Code : 796)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (Com Code : 35278)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Code : US01)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0233) (Comp Code : 16497) (10/10) (Service Code : STOU)

บมจ. ธนาคารธนชาต (Com Code : D110/Service 4306)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328 - 302184 - 9 (Bill payment) (10/10)

ธนาคารออมสิน (Comp. Code : 141)

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  

คำ�เตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลก�รลงทะเบียนของนักศึกษ�กับก�รบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนของเจ้�หน้�ที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำ�ระเงินได้ทุกส�ข�ทั่วประเทศ     ** ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำานวนชุดวิชา

(6) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (6.1) ค่าวัสดุ           (7) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (7.1) ค่าวัสดุ           (8) ชื่อ/รหัสชุดวิชา    (8.1) ค่าวัสดุ

ตัวอักษร

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

เพื่อเข้�บัญชี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ชื่อนักศึกษ� โทร.

วันที่

สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **
(1)

(6) (7) (8)(6.1) (7.1) (8.1)

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน

ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
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§”Õ∏‘∫“¬

(1) √À— π—°»÷°…“ „Àâ°√Õ°√À— ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ 10 À≈—°
(2) ™π‘¥°“√≈ß∑–‡∫’¬π „Àâ°√Õ°√À— µ“¡°‘®°√√¡∑’ËµâÕß°“√≈ß∑–‡∫’¬π ‰¥â·°à

1 = ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
2 = ‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“
3 = ™”√–‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
4 = ≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡
5 = ≈“æ—°°“√»÷°…“

(3) ªï°“√»÷°…“ „Àâ°√Õ°ªï°“√»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
(4) ¿“§°“√»÷°…“ „Àâ°√Õ°√À— ¿“§°“√»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‰¥â·°à

1 = ¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 1
2 = ¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 2
3 = ¿“§°“√»÷°…“æ‘‡»…
4 =  Õ∫´àÕ¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 1
5 =  Õ∫´àÕ¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 2

(5) ®”π«π™ÿ¥«‘™“ „Àâ°√Õ°®”π«π™ÿ¥«‘™“∑’ËµâÕß°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‡™àπ 1 À√◊Õ 2 À√◊Õ 3
(6-8) ™◊ËÕ/√À— ™ÿ¥«‘™“ „Àâ°√Õ°√À— ™ÿ¥«‘™“∑’ËµâÕß°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‡™àπ ™ÿ¥«‘™“‰∑¬»÷°…“ °√Õ°√À—  10151

(6.1-8.1) «— ¥ÿ „Àâ°√Õ°§«“¡µâÕß°“√«— ¥ÿ°“√»÷°…“ ‰¥â·°à
1 = µâÕß°“√´◊ÈÕ«— ¥ÿ°“√»÷°…“
2 = ‰¡àµâÕß°“√´◊ÈÕ«— ¥ÿ°“√»÷°…“

§à“≈ß∑–‡∫’¬π À¡“¬∂÷ß µâÕß™”√–‡ß‘π‡ªìπ§à“™ÿ¥«‘™“ ∫«°°—∫ §à“«— ¥ÿ°“√»÷°…“ (∂â“¡’)
§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“ À¡“¬∂÷ß µâÕß™”√–§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π À√◊Õ≈“æ—°°“√»÷°…“

 ”À√—∫°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ ∂Õπ™ÿ¥«‘™“ ·≈–≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡‰¡à¡’§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“

§”Õ∏‘∫“¬

(1) √À— π—°»÷°…“ „Àâ°√Õ°√À— ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ 10 À≈—°
(2) ™π‘¥°“√≈ß∑–‡∫’¬π „Àâ°√Õ°√À— µ“¡°‘®°√√¡∑’ËµâÕß°“√≈ß∑–‡∫’¬π ‰¥â·°à

1 = ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
2 = ‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“
3 = ™”√–‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
4 = ≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡
5 = ≈“æ—°°“√»÷°…“

(3) ªï°“√»÷°…“ „Àâ°√Õ°ªï°“√»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
(4) ¿“§°“√»÷°…“ „Àâ°√Õ°√À— ¿“§°“√»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‰¥â·°à

1 = ¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 1
2 = ¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 2
3 = ¿“§°“√»÷°…“æ‘‡»…
4 =  Õ∫´àÕ¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 1
5 =  Õ∫´àÕ¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 2

(5) ®”π«π™ÿ¥«‘™“ „Àâ°√Õ°®”π«π™ÿ¥«‘™“∑’ËµâÕß°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‡™àπ 1 À√◊Õ 2 À√◊Õ 3
(6-8) ™◊ËÕ/√À— ™ÿ¥«‘™“ „Àâ°√Õ°√À— ™ÿ¥«‘™“∑’ËµâÕß°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‡™àπ ™ÿ¥«‘™“‰∑¬»÷°…“ °√Õ°√À—  10151

(6.1-8.1) «— ¥ÿ „Àâ°√Õ°§«“¡µâÕß°“√«— ¥ÿ°“√»÷°…“ ‰¥â·°à
1 = µâÕß°“√´◊ÈÕ«— ¥ÿ°“√»÷°…“
2 = ‰¡àµâÕß°“√´◊ÈÕ«— ¥ÿ°“√»÷°…“

§à“≈ß∑–‡∫’¬π À¡“¬∂÷ß µâÕß™”√–‡ß‘π‡ªìπ§à“™ÿ¥«‘™“ ∫«°°—∫ §à“«— ¥ÿ°“√»÷°…“ (∂â“¡’)
§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“ À¡“¬∂÷ß µâÕß™”√–§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π À√◊Õ≈“æ—°°“√»÷°…“

 ”À√—∫°“√‡æ‘Ë¡™ÿ¥«‘™“ ∂Õπ™ÿ¥«‘™“ ·≈–≈ß∑–‡∫’¬π Õ∫´àÕ¡‰¡à¡’§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“
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1. ¢âÕ¡Ÿ≈ºŸâ„™â∫√‘°“√

¢â“æ‡®â“ (π“¬/π“ß/π“ß “«/Õ◊ËπÊ √–∫ÿ)..............................................................................................................................................

‡ªìππ—°»÷°…“¢Õß ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“....................................................................................................................................................

√À— π—°»÷°…“.....................................................................................«—π/‡¥◊Õπ/ªï ‡°‘¥.......................................................................

‡ªìπºŸâ „™â∫√‘°“√‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√–∫∫ (GSM 1800/GSM Advance/1-2-Call!) À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å

(À“°∑à“π¡‘‰¥â ‡ªìπºŸâ „™â∫√‘°“√‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√–∫∫ GSM 1800/GSM Advance/1-2-Call! „Àâ·®âß§«“¡ª√– ß§å¢Õ√—∫

´‘¡°“√å¥ (SIM Card) √–∫∫ 1-2-Call! ‚¥¬°√Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥„π¢âÕ 1 ¬°‡«âπÀ¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å·≈–„Àâ°√Õ°∑’ËÕ¬Ÿà¥â“π≈à“ß)

2. ¢â“æ‡®â“¡’§«“¡ª√– ß§å¢Õ√—∫´‘¡°“√å¥ ¢Õß∫√‘°“√‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√–∫∫ 1-2-Call!

À¡“¬‡≈¢´‘¡°“√å¥

À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å

3. ºŸâ „™â∫√‘°“√µ°≈ßπ”À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å∑’Ë√–∫ÿ„π¢âÕ 1. ·≈–/À√◊Õ ¢âÕ 2. ¡“‡ªî¥„™â∫√‘°“√ University Enrollment ∑’Ë∫√‘…—∑

·Õ¥«“π´å Õ‘π‚ø√å ‡´Õ√å«‘  ®”°—¥ (¡À“™π) À√◊Õ AIS ‡ªìπºŸâ®—¥∑”∫√‘°“√ ‚¥¬¡’‡ß◊ËÕπ‰¢°“√„Àâ∫√‘°“√ ¥—ßπ’È

3.1 ∫√‘°“√ University Enrollment À¡“¬∂÷ß ∫√‘°“√ SMS ª√–‡¿∑∑’Ë„Àâ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“„™â·®âß¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√µà“ßÊ ¡“¬—ßºŸâ„™â∫√‘°“√

√«¡∂÷ß∫√‘°“√∑’Ë„ÀâºŸâ „™â∫√‘°“√„™â∑”√“¬°“√µà“ßÊ ‰ª¬—ß ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“ ‚¥¬„™â√–∫∫‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∑’Ë AIS ‡ªìπºŸâ„Àâ∫√‘°“√ À√◊Õ

√–∫∫‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∑’Ë AIS Õπÿ≠“µ„Àâ„™â µ“¡«‘∏’°“√∑’Ë AIS ·≈– ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“°”Àπ¥ ‰¥â·°à ∫√‘°“√·®âßµ“√“ß Õ∫

 ∂“π∑’Ë Õ∫ º≈ Õ∫ ∫√‘°“√·®âß¢à“« “√ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“ ∫√‘°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π

3.2 ºŸâ „™â∫√‘°“√µ°≈ß™”√–§à“„™â∫√‘°“√ University Enrollment (∂â“¡’) µ“¡«‘∏’°“√∑’Ë AIS ª√–°“»‰«â„π„∫·®âßÀπ’È „π®¥À¡“¬

À√◊Õ„π¢à“« “√∑’Ë àß‰ª„ÀâºŸâ „™â∫√‘°“√

3.3 °“√„Àâ∫√‘°“√ University Enrollment ®– ‘Èπ ÿ¥≈ß∑—π∑’ ‡¡◊ËÕ¡’°“√‚Õπ‡ª≈’Ë¬πºŸâ „™â∫√‘°“√ √–ß—∫À√◊Õ¬°‡≈‘°°“√„™â∫√‘°“√

À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∑’Ë„™â„π°“√ ¡—§√„™â∫√‘°“√ University Enrollment µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π§”¢Õ„™â∫√‘°“√π’È

3.4 °√≥’ºŸâ „™â∫√‘°“√‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢ ¢âÕµ°≈ß„¥Ê ∑’Ë∑”‰«â°—∫ AIS À√◊Õ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“  ”À√—∫°“√„™â∫√‘°“√ University

Application π’È ºŸâ„™â∫√‘°“√¬‘π¬Õ¡„Àâ AIS √–ß—∫·≈–/À√◊Õ¬°‡≈‘°°“√„™â∫√‘°“√‰¥â‚¥¬‰¡àµâÕß·®âß„ÀâºŸâ„™â∫√‘°“√∑√“∫≈à«ßÀπâ“

3.5 °√≥’ºŸâ „™â∫√‘°“√ª√– ß§å®–¬°‡≈‘°°“√„™â∫√‘°“√ University Enrollment µâÕß·®âß„Àâ AIS ∑√“∫≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 «—π

∑”°“√

   ºŸâ „™â∫√‘°“√√—∫√Õß«à“≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ„π§”¢Õ©∫—∫π’È·≈–„π‡Õ° “√ª√–°Õ∫‡ªìπ≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ∑’Ë·∑â®√‘ß¢ÕßºŸâ „™â∫√‘°“√ ·≈–ºŸâ „™â

∫√‘°“√µ°≈ßªØ‘∫—µ‘µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢°“√„™â∫√‘°“√ University Enrollment ∑’Ë AIS °”Àπ¥‰«â∑ÿ°ª√–°“√ ·≈–¬‘π¬Õ¡„Àâ AIS

π”¢âÕ¡Ÿ≈°“√„™â∫√‘°“√¢ÕßºŸâ „™â∫√‘°“√‰ª„™âª√–‚¬™πå‡°’Ë¬«°—∫À√◊Õ‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫°“√„Àâ∫√‘°“√ University Enrollment

∑—Èßπ’È ºŸâ „™â∫√‘°“√‰¥âÕà“π·≈–‡¢â“„®‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“«·≈â«®÷ß‰¥â≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π

≈ß™◊ËÕ..........................................ºŸâ„™â∫√‘°“√

     (.........................................)
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·∫∫øÕ√å¡§”¢Õ„™â∫√‘°“√ University Enrollment (‰¡à¡’§à“„™â®à“¬)

°√ÿ≥“°√Õ°¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß ·≈–≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕæ√âÕ¡·π∫ ”‡π“‡Õ° “√ª√–°Õ∫µ“¡§”·π–π”„Àâ§√∫∂â«π

‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√¢Õ„™â∫√‘°“√¢ÕßºŸâ„™â∫√‘°“√

ºŸâ „™â∫√‘°“√µâÕß≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ„π·∫∫§”¢Õπ’È·≈–√—∫√Õß ”‡π“‡Õ° “√∑ÿ°©∫—∫¥â«¬µπ‡Õß

1.  ”‡π“∫—µ√π—°»÷°…“ æ√âÕ¡· ¥ßµâπ©∫—∫ 2.  ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π À√◊Õ∫—µ√ª√–®”µ—«Õ◊Ëπ„¥∑’Ë∑“ß√“™°“√

ÕÕ°„Àâ´÷Ëß¡’√Ÿª¿“æ·≈–‡≈¢∑’Ë∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π æ√âÕ¡· ¥ßµâπ©∫—∫

∑’ËÕ¬Ÿà ”À√—∫®—¥ àß´‘¡°“√å¥

‡≈¢∑’Ë...........À¡Ÿà∑’Ë..........À¡Ÿà∫â“π...............................................Õ“§“√/™—Èπ/À¡“¬‡≈¢ÀâÕß...............µ√Õ°/´Õ¬.....................∂ππ........................

µ”∫≈/·¢«ß.....................Õ”‡¿Õ/‡¢µ...................®—ßÀ«—¥..............................√À— ‰ª√…≥’¬å....................‚∑√»—æ∑å.............................‚∑√ “√..........................
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  ที่ปรึกษา

 ผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผล  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน์

 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   นางฐิตารีย์  ธนชัยรุ่งโรจน์

 หัวหน้างานรับลงทะเบียน   นางสาวกฤษณา  เกษโกวิท

  ผู้รวบรวมและจัดทำา

           นางสาวเดือนเพ็ญ  ภู่คำา

      นางสาวกฤษณา  เกษโกวิท

  จัดพิมพ์

 งานรับลงทะเบียน ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา สำานักทะเบียนและวัดผล     
      โทร.  0 2503 3598 - 9,    

       0 2504 7231

      โทรสาร  0 2982 9607

      E-mail address: re.reoff ice@stou.ac.th

  พิมพ์ที่

 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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