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คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 25602

   1.  ข้อ แนะนำ� ใน ก�ร 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		นกัศึกษา	ที	่ลง	ทะเบียน	สอบ	ซอ่ม	ชุด	วิชา	ใด	ชดุ	วชิา	หนึง่	ไป	แล้ว	จะ	ขอ	เปลีย่นแปลง	หรือ	แกไ้ข	เป็น	ชดุ	วชิา	อืน่	ไม่	ได้ 

	 	 1.3		นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน สอบ ซ่อม ภ�ค ปฏิบัติ ชุด วิช� ที่ มี ก�ร ฝึก ปฏิบัติ เสริม ทักษะ ของ ส�ข� วิช� 

นิเทศศ�สตร์ ศึกษ� ศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ เกษตร ศ�สตร์ และ สหกรณ์ และ ส�ข� วิช� วิทย�ศ�สตร์  

และ เทคโนโลยี ภ�คก�ร ศึกษ� ที่ 1/2560 มห�วิทย�ลัย จะ จัด ให้ เข้� สอบ ซ่อม ภ�ค ปฏิบัติ พร้อม กับ นักศึกษ� ที่  

ลง ทะเบียน เรียนชุด วิช� ดัง กล่�ว ใน ภ�ค ก�ร ศึกษ� ที่ 1/2561 

	 	 1.4	 หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิช�เชิงปฏิบัติ	ให้ดำาเนินการดังนี้

									 	 (1)	 การสอบผ่าน	 นักศึกษาต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 โดยผลการสอบจะได้ลำาดับขั้น

ตามคะแนนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน	

									 	 (2)	 กรณนัีกศกึษาสอบไล่ผา่นภาคทฤษฎแีละสอบไมผ่า่นภาคปฏบิตั	ิตอ้งลงทะเบยีนสอบซอ่มและเขา้สอบ

ซ่อมเฉพาะภาคปฏิบัติ	 หากสอบซ่อมภาคปฏิบัติไม่ผ่าน	 ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และสอบเฉพาะภาคปฏิบัติ

จนกว่าจะสอบผ่าน

	 	 สำาหรบันกัศกึษาใหมท่ีส่มคัรเขา้ศกึษาในภาคตน้ปกีารศกึษา	2560	และมหาวทิยาลยัไมไ่ดจั้ดสง่คูม่อืการลงทะเบยีน 

เรียนปีการศึกษา	2560	ให้นั้น	นักศึกษาโปรดศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	

2560	การลงทะเบยีนเรยีนภาคการศึกษาที	่2	ปกีารศกึษา	2560	และการลงทะเบยีนสอบซอ่มภาคการศกึษาที	่2	ปีการศกึษา	 

2560	ในเอกสารเล่มนี้

1-19 5-6
มีนาคม  2561 พฤษภาคม  2561

ลงทะเบียนสอบซ่อม วันสอบซ่อม

ปฏิทินการลงทะเบียน

สอบซ่อม
ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1/2560

คำา ชี้แจง การ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม
ภ�ค ก�ร ศึกษ� ที่ 1 ปี ก�ร ศึกษ� 2560
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									 	 (3)	 กรณีนักศึกษาสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติและสอบไม่ผ่านภาคทฤษฎี	 ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและ

เข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎี	 หากสอบซ่อมภาคทฤษฎีไม่ผ่าน	 ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และสอบเฉพาะ 

ภาคทฤษฎีจนกว่าจะผ่าน	

										 	 กรณีที่ชุดวิชาเชิงปฏิบัติใดมีการประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง	 แล้วปรากฏว่านักศึกษายังสอบ

ไม่ผ่าน	 ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่	 เว้นแต่นักศึกษาที่ได้ 

ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน

	 	 1.5	 หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิช�ประสบก�รณ์วิช�ชีพ	ให้ดำาเนินการดังนี้	

	 	 	 (1)	 การสอบผ่าน	นักศึกษาต้องสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	

	 	 	 (2)	 กรณทีีผ่ลคะแนนของภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัริวมกนัแล้วไมผ่า่น	ใหเ้กบ็คะแนนของภาคทฤษฎ	ีหรอื

ภาคปฏิบัติที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ	60	ของส่วนนั้นไว้	

														 	 (ก)	 ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคทฤษฎี	 ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎี

แล้วนำาคะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติ	 หากยังสอบไม่ผ่านอีก	 ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่	 แต่ให้สอบ

เฉพาะภาคทฤษฎีเพื่อนำาคะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติจนกว่าจะสอบผ่าน	ตามที่กำาหนดในข้อ	(1)	

														 	 (ข)	 ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคปฏิบัติ	 ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคปฏิบัติ

แล้วนำาคะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคทฤษฎี	หากยังสอบไม่ผ่านอีก	 ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่	 แต่ให้สอบ

เฉพาะภาคปฏิบัติเพื่อนำาคะแนนที่ได้มารวมกันกับคะแนนภาคทฤษฎีจนกว่าจะสอบผ่าน	ตามที่กำาหนดในข้อ	(1)	

												 กรณีทีชุ่ดวิชาประสบการณ์วิชาชีพใดมีการประกาศใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรับปรุง	แล้วปรากฏวา่นกัศกึษา

ยังสอบไม่ผ่าน	ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่	เว้นแต่นักศึกษา

ที่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน

(นักศึกษาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผล

การสอบ	เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ	พ.ศ.	2556	ในหน้า	61)

    2.  ก�ร ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม
  2.1  ข้อ กำ�หนด ใน ก�ร 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	ที	่นักศึกษา	จะ	ลง	ทะ	เบ	ีบน	สอบ	ซอ่ม	ต้อง เปน็ ชดุ วชิ� ที ่นกัศกึษ� ได้ ลง ทะเบยีน เรียนหรอื เพ่ิม 

ชุด วิช� ไว้ ใน ภ�ค ก�ร ศึกษ� ที่ 1/2560 และ สอบ ไม่ ผ่�น	(ได้	ระดับ	คะแนน	U) หรือ ไม่ ได้ เข้� สอบ	(ได้	ระดับ	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	หน่ึง	 (ได้	ระดับ	

คะแนน	I)	เท่านั้น

  2.2  ค่� 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 วิช� ละ 200 บ�ท

	 	 	 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 ภ�ค ทฤษฎี เพียง	อย่าง	เดียว	ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	สอบ	ซ่อม ชุด วิช� ละ 200 บ�ท

	 	 	 	 ข.	 กรณี	ที่	สอบ	ไม่	ผ่าน	ภ�ค ปฏิบัติ เพียง	อย่าง	เดียว	 หรือ	สอบ	ไม่	ผ่าน	ทั้ง ภ�ค ทฤษฎี และ ภ�ค ปฏิบัติ 

ชำาระ	คา่	ธรรมเนยีม	สอบ	ซอ่ม	ชดุ วชิ� ละ 200 บ�ท และ ค�่ วสัด ุกจิกรรม เสริม ทกัษะ (จำานวน	เงนิ	คา่	วสัด	ุกจิกรรม	เสรมิทกัษะ	

ของ	แต่ละ	ชุด	วิชา	มีปรากฏที่หน้า	5

  2.3  วิธี ก�ร ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม และ ชำ�ระ เงิน	 นักศึกษา	สามารถ	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	และ	ชำาระ	เงิน	ได้	ตาม	 

ขั้น	ตอน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	และ	ชำาระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	หน้า	58
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  ตัวอย่�ง ก�รก รอก แบบ ฟอร์ม ก�ร ลง ทะเบียน และ ชำ�ระ ค่� ลง ทะเบียน ผ่�น เค�น์เตอร์ ธน�ค�ร และ  

ณ ที่ทำ�ก�ร 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

ตัวอย่�งแบบ ฟอร์ม ก�ร ลง ทะเบียน ผ่�น เค�น์เตอร์ ธน�ค�ร และ ผ่�น บริก�ร Pay at Post  

  ก�รกรอกแบบฟอร์มก�รลงทะเบียนผ่�นเค�น์เตอร์ธน�ค�ร และ ณ ท่ีทำ�ก�รไปรษณีย์ผ่�นบริก�ร  

Pay at Post ในก�รลงทะเบียนสอบซ่อม ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1/2560	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 (1)	 กรอกเลขประจำ�ตัวนักศึกษ�

	 	 (2)	 กรอกรหัสตามกิจกรรมที่ต้องการลงทะเบียน	ได้แก่	4 = ลงทะเบียนสอบซ่อม

	 	 (3)	 กรอกปีการศึกษาลงทะเบียน	ได้แก่	60

	 	 (4)	 กรอกรหัสภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน	ได้แก่	4 = สอบซ่อมภ�คก�รศึกษ�ที่ 1

	 	 (5)	 กรอกจำ�นวนชุดวิช�ที่ต้องการลงทะเบียนสอบซ่อม	เช่น	1	หรือ	2	หรือ	3

	 	 (6)	 (7)	และ	(8)	กรอกรหัสชุดวิช�	ที่ต้องการลงทะเบียนสอบซ่อม

	 	 สำาหรับการลงทะเบียนสอบซ่อมนักศึกษาไม่ต้องกรอกในช่องของวัสดุ	ได้แก่	(6.1)	(7.1)	และ	(8.1)	โดยขอให้	เว้น

ว่างไว้ตามแบบฟอร์ม	

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่

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

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ผู้รับเงิน

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

แจ้งวัฒนะ

2 ,600
5 4 1 5 0 0 0 3 5 7  4      6  0    4   1

2 ,600

สองพันหกร้อยบาทถ้วน.

1  มีนาคม  2561

นางสาวรักดี  รักการเรียน 08 1632 4280

1 6 4 2 6

แบบฟอร์มก�รลงทะเบียนผ่�นเค�น์เตอร์ธน�ค�รและผ่�นบริก�ร Pay at Post
เฉพ�ะนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี และระดับประก�ศนียบัตร
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รายละเอียดค่าลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2560
ชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ (จ�กข้อ 2.2 ในหัวข้อ ข.)

ลำ�ดับที่ รหัสชุดวิช� ชื่อชุดวิช�
ค่�ธรรมเนียม 

สอบซ่อม
วัสดุกิจกรรม  
เสริมทักษะ

รวมต่อ 
1 ชุดวิช�

หม�ยเหตุ  * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

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

 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 และการจัดการ   

   ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 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  (มีฝึกปฏิบัติ)  200 2,300 2,500

 28 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 200 - 200

 29 *93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์  (มีฝึกปฏิบัติ) 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
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ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

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

วันเสาร์ที่  5 พฤษภาคม  2561 (ตอ่)
เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
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       ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที ่1/2560วันเสาร์ที่  5 พฤษภาคม  2561 (ตอ่)
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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  (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
97431   เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ 97420   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
99313   การส่ือสารไร้สายและเครือข่าย   ส าหรับอุตสาหกรรม
99314   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 99315   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

หมายเหตุ  ®  เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ (การบริหารการปกครองท้องที่)

(มีฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

หม�ยเหตุ  ®  เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ. (การบริหารการปกครองท้องที่)
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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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หม�ยเหตุ  ®  เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ. (การบริหารการปกครองท้องที่)

รวมทั้งหมด 405 ชุดวิช� สิ้นสุดก�รสอบ

       ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที ่1/2560วันอาทิตยท์ี ่ 6 พฤษภาคม 2561 (ตอ่)
เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.

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)

(มีฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
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1 . นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน

เรียนของเจ้าหน้าที่จากแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารให้ถูกต้องตรงกับใบชำาระค่า

สาธารณูปโภคและค่าบริการซึ่งเป็นหลักฐานการรับเงินของธนาคาร หากพบว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีธนาคาร

แก้ไขภายในวันเดียวกันและเก็บรักษาหลักฐานชำาระเงินเพื่อตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยตาม 

ตัวอย่าง ดังนี้

ลงทะเบียนและชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

สิ่งที่ธนาคารบันทึก ตัวอย่าง

เพื่อชำาระ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อชำาระ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อลูกค้า : ชื่อนักศึกษา/ผู้ชำาระเงิน ชื่อลูกค้า : นางสาวรักดี  รักการเรียน

เลขที่ใบเสร็จ/

เลขที่อ้างอิง 1 :

เลขประจำาตัวนักศึกษา 10 หลัก 

ชนิดการลงทะเบียน ปีการศึกษา 

ภาคการศึกษา จำานวนชุดวิชา

เลขที่ใบเสร็จ/

เลขที่อ้างอิง 1 :

590123012016011

เลขที่อ้างอิง 2/3 : รหัสชุดวิชา ความต้องการวัสดุ เลขที่อ้างอิง 2/3 : 101511

จำานวนเงิน : (ตัวอักษร และตัวเลข) จำานวนเงิน : หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน***1,500.00

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ผ่านบริการ Pay at Post ให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล

การลงทะเบียนเรียนของเจ้าหน้าที่จากแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องตรงกับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำากับ

ภาษีอย่างย่อ ซึ่งเป็นหลักฐานการรับเงินของไปรษณีย์ หากพบว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แก้ไขภายใน 

วันเดียวกันและเก็บรักษาหลักฐานชำาระเงินเพื่อตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยตามตัวอย่าง ดังนี้ 

ลงทะเบียนและชำาระเงิน ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ Pay at Post

สิ่งที่ไปรษณีย์บันทึก ตัวอย่าง

เลขประจำาตัวนักศึกษา : เลขประจำาตัวนักศึกษา เลขประจำาตัวนักศึกษา : 5901230120

รายละเอียด : ลงทะเบียน (ชนิดของการลงทะเบยีน) รายละเอียด : ลงทะเบียนเรียน

ปีการศึกษา/ภาค : 60/2 ปีการศึกษา/ภาค : 60/2

รหัสชุดวิชา/ความต้องการวัสดุ : รหัสชุดวิชา/ความต้องการวัสดุ รหัสชุดวิชา/ความต้องการวัสดุ : 101511

ชื่อชุดวิชา : ชื่อชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ชื่อชุดวิชา : ไทยศึกษา

ชื่อ-สกุล นักศึกษา : ชื่อ-สกุลของนักศึกษา ชื่อ-สกุล นักศึกษา : นางสาวรักดี  รักการเรียน

จำานวนเงินที่ชำาระ : จำานวนเงินค่าลงทะเบียน จำานวนเงินที่ชำาระ : 1,500.00

คำา เตือน
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3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต และชำาระเงินด้วยการพิมพ์แบบฟอร์มไปชำาระ

ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของเจ้าหน้าท่ีจากแบบฟอร์ม 

การลงทะเบียนเรียนผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ให้ถูกต้องตรงกับใบเสร็จรับเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้แจ้ง 

เจา้หนา้ทีแ่กไ้ขภายในวนัเดยีวกนัและเกบ็รกัษาหลกัฐานชำาระเงนิเพือ่ตรวจสอบกบัใบเสรจ็รบัเงนิของมหาวทิยาลยั 

ตามตัวอย่าง ดังนี้

ชำาระเงิน ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

สิ่งที่เจ้าหน้าที่ 7-11 บันทึก ตัวอย่าง

เพื่อชำาระ : มสธ. เพื่อชำาระ : มสธ.

Ref. 1 : เลขประจำาตัวนักศึกษา 10 หลัก 

ชนิดการลงทะเบียน ปีการศึกษา 

ภาคการศึกษา จำานวนชุดวิชา

Ref. 1 : 59012301201256021

Ref. 2 : รหัสชุดวิชา/ความต้องการวัสดุ Ref. 2 : 101511

เลขประจำาตัวนักศึกษา : เลขประจำาตัวนักศึกษา 10 หลัก เลขประจำาตัวนักศึกษา : 5901230120

ชนิดการลงทะเบียน : ชนิดการลงทะเบียน ชนิดการลงทะเบียน : 1

ปีการศึกษา : ปีการศึกษา ปีการศึกษา : 2560

ภาคการศึกษา : ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา : 1

จำานวนชุดวิชา : จำานวนชุดวิชา จำานวนชุดวิชา : 1

ยอดชำาระ : จำานวนเงินที่ชำาระ ยอดชำาระ : 1,500.00

4. นกัศกึษาอาจรอ้งขอให้มหาวทิยาลยัเปล่ียนแปลงหรอืแกไ้ขชดุวชิาทีไ่ด้ลงทะเบยีนเรยีนไวแ้ลว้ ด้วยวธีิการ 

เพิม่ชดุวชิาหรอืถอนชุดวชิาและจะตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ลงทะเบยีนในการเพ่ิมชดุวชิา เวน้แต ่อนัเนือ่งมาจาก 

ความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนในการดำาเนินการของมหาวิทยาลัย เช่น เลื่อนการเปิดสอนชุดวิชา หรือเลื่อน

การใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรบัปรงุ เปน็ตน้ นกัศกึษาไมต่อ้งชำาระคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ลงทะเบยีนในการเปล่ียนแปลง 

 5 . ขอ ให้ นักศึกษา ใช้ ช่อง ทางการ ชำาระ เงิน ใน ภาค การ ศึกษา เดียวกัน  เพียง ช่อง ทาง เดียว เท่านั้น   จนกว่า  

จะ สิ้น สุด กิจ กร รม นั้น ๆ 

 6 .  นักศึกษา ที่ ต้อง ชำาระ เงิน หลาย กิจกรรม ใน วัน และ เวลา เดียวกัน   ขอ ให้ แยก การก รอก แบบ ฟอร์ม ใน แต่ละ 

กิจกรรม ด้วย   เพื่อ ความ สะดวก และ รวดเร็ว ใน การ ดำาเนิน งาน ของ มหาวิทยาลัย 

7.  นกัศกึษา ที ่ม ีชดุ วชิา พรอ้ม จะ ลง ทะเบยีน เรียน   ภาค การ ศกึษา ท่ี   2 / 2560  ขอ ให้ ดำาเนิน การ ลง ทะเบยีน เรยีน 

ได้ ตั้งแต่ วันที่  1 มกราคม-1 กุมภาพันธ์   2561  โดย ไม่ ต้อง รอ ทราบ ผลสอบ ไล่  ภาค การ ศึกษา ที่   1 / 2560   ซึ่ง จะ สอบ ใน 

วัน ที่   28-29  กรกฎาคม   2561

 8 .  นักศึกษา จะ ขอ ถอน ชุด วิชา ที่ ได้ ลง ทะเบียน เรียน หรือ เพิ่ม ชุด วิชา ไว้ ใน ภาค การ ศึกษา เดียวกัน  สามารถ  

ดำาเนิน การ ได้ หลัง จาก ทราบ ผล การ ลง ทะเบียน แล้ว โดย การ ยื่น คำาร้อง เพื่อ ขอ ถอน ชุด วิชา พร้อม กับ ระบุ ปี / ภาค  

การ ศึกษา   และ รหัส / ชื่อ ชุด วิชา ที่ ขอ ถอน   ส่ง ไป ยัง สำานัก ทะเบียน และ วัดผล 
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  9 .  ชดุ วชิา  ที ่นกัศกึษา ตอ้ง เขา้ รบั การ ฝกึ ปฏิบติั เสริม ทกัษะ   ไม่ อนญุาต ให ้ลง ทะเบยีน เรียน ลา่ชา้   และ ลง ทะเบยีน 

 เพิ่ม ชุด วิชา   ยกเว้น   ลง ทะเบียน เพื่อ เข้า สอบ ภาค ทฤษฎี เท่านั้น   โดย นักศึกษา ต้อง สอบ ผ่าน ใน ภาค ปฏิบัติ ไว้ แล้ว 

10. สาขาวิชาศิลป ศาสตร์  นักศึกษา ใน หลักสูตร ศิลป ศาสตร บัณฑิต แขนง วิชา ภาษา อังกฤษ ที่ ลง ทะเบียน 

เรียน ชุด วิชา ดังนี้ 

 1.  ชุดวิชา 14111    ทักษะ การ เรียน รู้ ภาษา อังกฤษ ด้วย ตนเอง

 2.  ชุดวิชา 14213   การ อ่าน ภาษา อังกฤษ 1

 3.  ชุดวิชา 14214   การ เขียน ภาษา อังกฤษ 1

 4.  ชุดวิชา 14216   การ สื่อสาร ระหว่าง วัฒนธรรม

 5.  ชุดวิชา * 14319   ทักษะ การ แปล ภาษา อังกฤษ

 6.  ชุดวิชา 14320   การ ออก เสียง ภาษา อังกฤษ

 7.  ชุดวิชา 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 

นกัศกึษา ทกุ สาขา วชิา และ ไม ่อนญุาต ให ้นกัศกึษา เพิม่ ชดุ วชิา ลง ทะเบยีน ลา่ชา้ และ ไม ่อนญุาต ให ้นกัศกึษา 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 เคร่ืองหมาย ดอกจัน) จะ ได้ รับ 

คู่มือการ ศึกษา ขอ ให้ นักศึกษา อ่าน เน้ือหา 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

รหัสชุดวิชา
รายละเอียดนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ชุดวิชาที่มีเครื่องหมาย*
ทำากิจกรรมส่งทางเว็บไซต์

*11312 เป็นชุดวิชาภาษาอังกฤษท่ีมีการจัดการเรียนโดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์

เป็นสื่อหลัก จัดทำาคู่มือการศึกษาในรูปแบบซีดีมัลติมีเดีย

-

*14319 มีเอกสารการสอนและทำากิจกรรมฝึกปฏิบัติ (บังคับ 60 คะแนน) http://moodle.stou.ac.th

2 /
 25

60
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 ข้อควรปฏิบัติ กำาหนดระยะเวลายุติการรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

แขนงวิชาภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่าง ๆ ที่ขึ้นต้นด้วยรหัสชุดวิชา 14xxx ทุกชุดวิชาของทั้งสองภาค

การศึกษาดังนี้คือ

          ภาคต้น ภายในวันที่ 10 สิงหาคม

          ภาคปลาย ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์

 ทั้งนี้ ไม่มีการขยายเวลาและไม่มีการรับลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา

11. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาใช้ชุดวิชาต่อไปน้ี เทียบโอนเป็น 

ชุดวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) พ.ศ. 2554

 1.  ชุดวิชา 31304   ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง

 2.  ชุดวิชา 31409   เทคนิคและเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

 3.  ชุดวิชา 31403   เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่

12. นกัศกึษาทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาใด ๆ  กต็าม ขอใหช้ำาระค่าลงทะเบยีนเรียนตามอตัรา 

ทีก่ำาหนดไวป้ระจำาภาคการศกึษานัน้ๆ เทา่นัน้  เนือ่งจากบางชดุวชิามกีารเปลีย่นแปลงค่าวสัดกุจิกรรมเสรมิทกัษะ 

หรือวัสดุประจำาชุดวิชา

ที่ไหน เวลาใด
มสธ. ใครก็เรียนได้
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คำาชี้แจงการลงทะเบียนเรียน
ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2 ปีก�รศึกษ� 2560

มหาวิทยาลัย ได้ จัด ทำา คำา ชี้แจง ฉบับ นี้   มี วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ นักศึกษา ลง ทะเบียน เรียน ภายใน เวลา ที่ กำาหนด   

โดย ใช้ ข้อมูล การ ลง ทะเบียน เรียน จาก คู่มือ การ ลง ทะเบียน เรียน   ปี การ ศึกษา   2560   ซึ่ง เป็น ข้อมูล ที่ จัด ทำา ล่วง หน้า    

ดัง นั้น   หาก ข้อมูล ดัง กล่าว มี การ เปลี่ยนแปลง   มหาวิทยาลัย จะแจ้ง เพิ่ม เติม ใน คำา ชี้แจง   และ ขอ ให้ นักศึกษา ยึดถือ 

ข้อมูล จาก คำา ชี้แจง เป็น ลำาดับ แรก   ส่วน ข้อ มูล อื่น ๆ   ใช้ จาก คู่มือ การ ลง ทะเบียน เรียน   ระเบียบ การ สมัคร เป็น นักศึกษา   

หรือ คู่มือ นักศึกษา ใน ลำาดับ ต่อ ไป

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงได้

กำาหนดอัตราคา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีนเรยีนปกต ิและคา่ธรรมเนยีมสอบซอ่ม ทัง้นีใ้หม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แตภ่าคการ 

ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป สำาหรับข้อมูลประกอบการลงทะเบียนมีดังนี้

 1 .  ค่าลงทะเบียนเรียนต่อ 1 ภาคการศึกษา ประกอบด้วย

รายละเอียด อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน

  1.1  ค่าบำารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500

  1.2  ค่าชุดวิชา ชุดวิชาละ 300

  1.3  ค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชาละ 700 (ยกเว้นบางชุดวิชา)

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

  1.5  ค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ (กรณีเป็นชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ) อัตราค่าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

         กำาหนดเฉพาะของแต่ละชุดวิชา (ดังรายละเอียดในหน้า 23)

  1.6  ค่าวัสดุกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพฯ ทุกชุดวิชา ชุดวิชาละ

        (ยกเว้นชุดวิชา 55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย)

1,000

3,800

 2 .  เลือก ชุด วิชา ที่ เปิด สอน ใน ภาค การ ศึกษา ท่ี   2 / 2560  ตั้งแต่   1-3   ชุด วิชา   และ ขอ ให้ ตรวจ สอบ กำาหนด    

วัน- เวลา สอบ   จาก ตาราง สอบไล่ 

3 . ตรวจ สอบ คุณสมบัติ ของ ชุด วิชา ที่ เลือก ลง ทะเบียน เรียน 

  3.1 เป็น ชุด วิชา ปกติ ทั่วไป   คือ   ชุด วิชา ที่ มี การ สอบ ภาค ทฤษฎี เพียง อย่าง เดียว หรือ ไม่ 

  3.2  เป็น ชุด วิชา ที่ มี การ ฝึก ปฏิบัติ เสริม ทักษะ   คือ ชุด วิชา ที่ มี การ สอบ ภาค ทฤษฎี และ ภาค ปฏิบัติ   ซึ่ง 

นกัศกึษา ตอ้ง เขา้ รบั การ ฝกึ ปฏบิตั ิเสรมิ ทกัษะ   ตาม ท่ี มหาวทิยาลัย กำาหนด   หรือ ทำา แบบ ฝึก ปฏิบตั ิดว้ย ตนเอง   โดย ไมม่ ี

การ ฝึก ภาค สนาม หรือ ไม่ 
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ตัวอย่�ง ก�รก รอก แบบ ฟอร์ม ก�ร ลง ทะเบียน
	 การก	รอก	แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน	ผ่าน	เคาน์เตอร์	ธนาคาร	และ	ผ่าน	ระบบ	Pay	at	Post

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่

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

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ผู้รับเงิน

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

ห้างฉัตร

6,000
500

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

6,500

หกพันห้าร้อยบาทถ้วน.

1  มกราคม  2561

นายซื่อตรง  ตั้งใจเรียน 08 6912 3456

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

 3.3  เป็น ชดุ วิชา ใน โครงสรา้ง หลกัสตูร ที ่เลอืก ศกึษา หรอื ไม ่  หาก ลง ทะเบยีน ชดุ วชิา นอก โครงสรา้ง หลกัสตูร 

เพือ่ เปน็ ชดุ วชิา เลือก เสร ี  หรอื เกนิ โครงสรา้ง หลกัสูตร   ขอ ให้ ตรวจ สอบ กบั ตาราง ชดุ วชิา ท่ี มหาวทิยาลัย ไม ่นับ เปน็ เลอืก 

เสรี   หรือ เกิน โครงสร้าง หลักสูตร 

  3.4  เป็น ชุด วิชา ประสบการณ์ วิ ชา ชีพฯ   หรือ ไม่   ซึ่ง ชุด วิชา ประสบการณ์ วิ ชา ชีพฯ   จะ ต้อง ลง ทะเบียน เรียน 

ภาค การ ศึกษา สุดท้าย ก่อน จบ การ ศึกษา   ( เหลือ   1-3   ชุด วิชา   รวม ชุด วิชา ประสบการณ์ วิ ชา ชีพฯ )   สามารถ ตรวจ สอบ 

ได้ จาก ตาราง แสดง ตัวอย่าง จำานวน ชุด วิชา ที่ สอบ ผ่าน   ลง ทะเบียน เรียน   และ เหลือ อยู่ ของ นักศึกษา ท่ี มี คุณสมบัติ  

ลง ทะเบียน เรียน ชุด วิชา ประสบการณ์ วิ ชา ชีพฯ 

4 . ตรวจ สอบ อัตรา ชุด วิชา ที่ เลือก ลง ทะเบียน ในหน้า 23 โดย ชุด วิชา ที่ เลือก เป็นการ ลง ทะเบียน ครั้ง แรก หรือ 

ชุด วิชา ที่ ประกาศ ใช้ เอกสาร การ สอน ฉบับ ปรับปรุง ประจำา ภาค การ ศึกษา   มหาวิทยาลัย กำาหนด ให้ ต้อง ซื้อ เอกสาร  

การ สอน   ดัง นั้น   นักศึกษา ต้อง เลือก อัตรา ช่อง   1   =   ซื้อ   เท่าน้ัน   ส่วน ชุด วิชา ท่ี เคย ลง ทะเบียน แล้ว ใน สถานภาพ  

นักศึกษา เดียวกัน   ให้ เลือก อัตรา ช่อง   2   =   ไม่ ซื้อ 

แบบฟอร์มก�รลงทะเบียนผ่�นเค�น์เตอร์ธน�ค�รและผ่�นบริก�ร Pay at Post
เฉพ�ะนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี และระดับประก�ศนียบัตร
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5.    ระยะ เวลา การ ลง ทะเบียน เรียน   ตาม ปฏิทิน การ ศึกษา ภาค การ  ศึกษา ที ่  2 / 2560

6.  มหาวิทยาลัย จะแจ้ง แนวทาง ดำาเนิน การ แก้ไข ปัญหา การ ลง ทะเบียน ที่ ไม่ สมบูรณ์   โดย ขอ ให้ นักศึกษา 

ดำาเนิน การ แก้ไข และ ตรวจ สอบ ก่อน จัด ส่ง เอกสาร การ แก้ไข ไป ยัง มหาวิทยาลัย   สำาหรับ ปัญหา ต่าง ๆ   มี ดังนี้ 

 6.1 การ ไม ่สัง่ ซือ้ วสัด ุการ ศกึษา ของ ชดุ วชิา ที ่ลง ทะเบยีน เปน็ ครัง้ แรก   ( สถานภาพ นกัศกึษา ปจัจบุนั )   หรอื 

เป็น ชุด วิชา ที่ ประกาศ ใช้ เอกสาร การ สอน ฉบับ ปรับปรุง 

 6.2 จำานวนเงินในการ ชำาระ ค่า ลง ทะเบียน ไม่ ถูก ต้อง 

 6.3 ลง ทะเบียน ชุด วิชา ที่ มี ผล การ สอบ ลำาดับ ขั้น ผ่าน 

 6.4 ลง ทะเบียน ชุด วิชา ที่ ไม่ นับ เป็น ชุด วิชา เลือก เสรี   หรือ เป็น ชุด วิชา เฉพาะ ของ นักศึกษา วิชา เอก อื่น 

 6.5  ลง ทะเบียน ชุด วิชา ประสบการณ์ วิ ชา ชีพฯ   โดยท่ี ยัง ไม่มี สิทธ์ิ   ( เหลือ เกิน   3   ชุด วิชา สุดท้าย ของ หลักสูตร ) 

7 .   ภาคการศึกษาที่  2/2560  มหาวิทยาลัยประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง จำานวน 7 ชุดวิชา          
หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษา (ถ้าไม่สั่งซื้อ การลงทะเบียนจะไม่สมบูรณ์)      
ได้แก่ ชุดวิชาต่อไปนี้  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหน้า  23)

 1.  ชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์

 2.  ชุดวิชา 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

 3.  ชุดวิชา 15206 ภาษาและทักษะเพื่อการส่ือสาร

 4.  ชุดวิชา 16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

 5.  ชุดวิชา 16354 สื่อโฆษณา

 6.  ชุดวิชา 24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

 7.  ชุดวิชา 27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

 8.  ชุดวิชา 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 9.  ชุดวิชา 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำาเนินงาน

 10.  ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 11.  ชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์

หมายเหตุ  ชุดวิชาปรับปรุงเอกสารการสอน อาจมีการเปล่ียนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามจากข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

8. ตามทีส่าขาวชิาวทิยาการจดัการ สาขาวิชามนษุยนิเวศศาสตร ์และสาขาวชิารัฐศาสตร ์ไดม้กีารปรบัปรงุ 

หลกัสูตร และไดรั้บการเหน็ชอบในการใชแ้ทนกนัของชดุวชิาตา่ง ๆ  นักศกึษาทีล่งทะเบยีนในปกีารศกึษา 2556 เปน็ตน้

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

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

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 

4 .

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

5. 

 5.1 

 5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

หลักสูตร บริหารธุรกิจ บัณฑิต   ( การ จัดการ งาน ก่อสร้าง ) 

31404  เครื่องจักร กล และ อุปกรณ์ การ ก่อสร้าง 

หลักสูตร บริหารธุรกิจ บัณฑิต  ( การ จัดการ ทั่วไป )

30202 หลัก การ บัญชี 

32405 ระบบ สารสนเทศ เพื่อ การ จัดการ 

32442 การ จัดการ เชิงกล ยุทธ์ 

32407  การ จัดการ ธุรกิจ ต่าง ประเทศ 

32410  การ บริหาร ค่า ตอบแทน 

32415 ประสบการณ์ วิชาชีพ บริหารธุรกิจ 

หลักสูตร บริหารธุรกิจ บัณฑิต   ( การ เงิน และ การ ธนาคาร ) 

32203 การ บัญชี การ เงิน และ การ บัญชี เพื่อ การ จัดการ 

  สำาหรับ นักการ เงิน  

32416  การ วางแผน   การ ควบคุม   และ การ วิจัย ทางการ เงิน 

32419 ธุรกิจ การ เงิน ระหว่าง ประเทศ 

32418 ประสบการณ์ วิชาชีพ การ เงิน และ การ ธนาคาร 

32306 การ ลงทุน 

หลักสูตร บริหาร ธุรกิจ บัณฑิต   ( การ ตลาด ) 

32317 พฤติกรรม ผู้ บริโภค

32411 ปัญหา และ การ วิจัย ตลาด 

32433  การ จัดการ ช่อง ทางการ จัด จำาหน่าย

   และ การก ระ จาย สินค้า

32434  การ ส่ง เสริม การ ตลาด 

32436 การ ตลาด ระหว่าง ประเทศ 

 หลักสูตร บริหารธุรกิจ บัณฑิต   ( การ จัดการ การ ท่อง เที่ยว )

 30202 หลัก การ บัญชี 

32360  ความ รู้ เบื้อง ต้น เกี่ยว กับ อุตสาหกรรม ท่อง เที่ยว 

32464 การ จัดการ ทรัพยากร การ ท่อง เที่ยว 

32362 กลยุทธ์ การ ตลาด ใน อุตสาหกรรม ท่อง เที่ยว 

32363  ระบบ สารสนเทศ เพื่อ การ ร จัดการ การ ท่อง เที่ยว 

32467  การ จัดการ ธุรกิจ การ จัด นิทรรศการ 

31409   เทคนิค และ เครื่องจักร กล งาน ก่อสร้าง 

30208  การ บัญชี การ เงิน และ การ บัญชี เพื่อ การ จัดการ

32325 ระบบ สารสนเทศ และ การ จัดการ ความ รู้ 

32326   การ จัดการ เชิงกล ยุทธ์ และ การ จัดการ 

  เพื่อ สร้าง สม รรถ นะ 

32450   ธุรกิจ ระหว่างประเทศและ การ ตลาด ระหว่าง

    ประเทศ 

32453 การ พนักงาน สัมพันธ์ และ การ บริหาร ค่า ตอบแทน 

32482  ประสบการณ์ วิชาชีพ การ จัดการ 

32329 การ บัญชี ขั้น กลาง และ การ บัญชี ขั้น สูง 

  สำาหรับ นักการ เงิน 

32454 การ วิจัย ทาง ธุรกิจ   การ วางแผน และ

  การ ควบคุม ทางการ เงิน

 32455 ธุรกิจ และ การ เงิน ระหว่าง ประเทศ 

32456 ประสบการณ์ วิชาชีพ การ เงิน 

 32457 การ ลงทุน และ การ วิเคราะห์ หลัก ทรัพย์ 

32333 การ วิเคราะห์ พฤติกรรม ผู้ บริโภค 

32334  ระบบ สารสนเทศ และ การ วิจัย การ ตลาด 

32473 การ จัดการ ช่อง ทางการ ตลาด และ ห่วง โซ่ อุปทาน 

32474 การ สื่อสาร และ การ ส่ง เสริม การ ตลาด 

32475 การ ตลาด ระหว่าง ประเทศ และ การ ตลาด โลก 

30208 การ บัญชี การ เงิน และ การ บัญชี เพื่อ การ จัดการ 

32335  ความ รู้ เบื้อง ต้น เกี่ยว กับ การ ท่อง เที่ยว 

  และ อุตสาหกรรม ท่อง เที่ยว 

32336 การ จัดการ ทรัพยากร การ ท่อง เที่ยว ไทย 

  อย่าง ยั่งยืน 

32337  การ จัดการการ ตลาด เพื่อ การ ท่อง เที่ยว 

  และ การ โรงแรม 

32338 เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ การ ท่อง เที่ยว

  และ การ โรงแรม 

32478  การ จัดการ ธุรกิจ การ จัด ประชุม นิทรรศการ 

  และ การ ท่อง เที่ยว เพื่อ เป็น รางวัล 

 1 / 2554 

1 / 2553 

1 / 2554

1 / 2554

 

2 / 2555

1 / 2555

2 / 2554

2 / 2553

2 / 2553 

1 / 2553 

2 / 2554 

1 / 2554 

2 / 2553

 2 / 2554 

1 / 2554 

 1 / 2554 

1 / 2554

1 / 2553

1 / 2553
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ที่ ชุด วิชา ใน หลักสูตร เดิม ชุด วิชา ใน หลักสูตร ปรับปรุง   พ . ศ .   2552 ภาค ที่ เริ่ม ใช้ แทน

5.7 

 

6 .

6.1 

7 .

7.1

7.2

7.3 

7.4 

8.

8.1

8.2

8.3

32469 ประสบการณ์ วิชาชีพ การ จัดการ การ ท่อง เที่ยว 

หลักสูตร บัญชี บัณฑิต   และ หลักสูตร บริหารธุรกิจ บัณฑิต

( การ บัญชี ) 

32424 ประสบการณ์ วิชาชีพ การ บัญชี 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 33433 การ พัฒนา องค์การ 

33431 การ บริหาร รัฐ กิจ เปรียบ เทียบ และ

  การ บริหาร การ พัฒนา

33430 การ บริหาร รัฐวิสาหกิจ

32410 การ บริหาร ค่า ตอบแทน 

ทุกหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

30202 หลักการบัญชี

32202 การจัดการการตลาดและการผลิต

32309 องค์การและการจัดการงานบุคคล

 32481 ประสบการณ์ วิชาชีพ การ จัดการ 

  การ ท่อง เที่ยวและ การ โรงแรม

32483 สัมมนา การ บัญชี การ เงิน และ

  สัมมนา การ บัญชี บริหาร

 

33443 การ บริหาร การ เปลี่ยนแปลง 

33442  การ จัดการ เชิงกล ยุทธ์ ใน ภาค  รัฐ กิจ 

33444 การ บริหาร องค์กร ภาค รัฐ 

33450  การ บริหาร ค่า ตอบแทน และ ประโยชน์ เกื้อกูล 

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี

  เพื่อการจัดการ

30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงานและ

  หลักการตลาด

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการ

  ทรัพยากรมนุษย์

2 / 2554

  2 / 2554 

1 / 2553 

2 / 2553

2 / 2553 

1 / 2554 

1/2553

1/2553

1/2553

สาขาวิชามนษุยนเิวศศาสตร ์ กำาหนดชดุวชิาท่ีใชแ้ทนชดุวิชาในหลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาวทิยาการ 

อาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี ดังนี้

ชุดวิชาในหลักสูตรใหม่ ชุดวิชาที่เทียบแทนได้
ภาค/ปีการศึกษา

ที่จะเริ่มใช้

1. 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1. 70205 วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ 2/2554

2. 71202 โภชนาการมนุษย์ 2. 70206 โภชนาการกับชีวิตมนุษย์ 1/2555

3. 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3. 71230 วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น 1/2555

4. 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 4. 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 2/2555

5. 71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร 5. 71432 การถนอมและการแปรรูปอาหาร 1/2556

6. 71309 สถิติและการวิจัยทางอาหาร 6. 70302 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 1/2556

7. 71411  อาหารและโภชนาบำาบัด 7. 70313 อาหารบำาบัดโรค 2/2556

8. 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน 8. 70413 การจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน 2/2557
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สาขาวิชารัฐศาสตร์  กำาหนดการใช้ชุดวิชาแทนกัน คือ

1. การใช้ชุดวิชาแทนกันสำาหรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์  

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ดังนี้

ชุดวิชาในหลักสูตร ชุดวิชาแทนกัน
ภาคการศึกษา

ที่เริ่มใช้

หมวดวิชาแกน

ชุดวิชา 81313   หลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่ ชุดวิชา 81314   หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 1/2553

2. การใช้ชุดวิชาแทนกันสำาหรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ 

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

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ดังนี้

ชุดวิชาในหลักสูตร ชุดวิชาแทนกัน
ภาคการศึกษา

ที่เริ่มใช้

หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ)

1. ชุดวิชา 82318 สังคมโลก

2. ชุดวิชา 82320 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3. ชุดวิชา 82424 กฎหมายระหว่างประเทศ

                            และองค์การระหว่างประเทศ

1. ชุดวิชา 82322 สังคมโลก

2. ชุดวิชา 82323 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3. ชุดวิชา 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและ 

                            องค์การระหว่างประเทศ

1/2554

1/2555

2/2556

3. นกัศกึษาหลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ แขนงวิชาความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

และแขนงวิชาทฤษฎแีละเทคนคิทางรฐัศาสตรห์ลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2554 สามารถใชช้ดุวชิาเทยีบแทนและแทนกนั

ที่จะโอนเข้าสู่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และ

สามารถโอนชุดวิชาจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2558 ไปสู่หลักสูตรรฐัศาสตรบณัฑติแขนงวิชาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2553 และแขนง

วิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2554 เนื่องจากเป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหาเหมือนกันแต่เปลี่ยนแปลง

รหัสและชื่อชุดวิชา ดังนี้

ชุดวิชาในหลักสูตร ชุดวิชาแทนกัน
ภาคการศึกษา

ที่เริ่มใช้

หมวดวิชาเฉพาะ

ชุดวิชา 82323   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หมวดวิชาแกน

ชุดวิชา 82201   (20822001)

                    หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1/2559



คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 256022

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ขอเทียบแทนชุดวิชาในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริม

การเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544 กับชุดวิชาในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร  

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังนี้

ลำาดับ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

ภาค การศึกษา

ที่เริ่ม

เทียบแทน

1. 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร 91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร 1/2560

2. 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 91110  สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริม

 และพัฒนาการเกษตร

2/2560

3. 91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1/2561

4. 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร 1/2561

5. 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1/2561

6. 91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา

 สำาหรับเกษตรกร

91201 ผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริม

 และพัฒนาการเกษตร

2/2561

7. 91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร 91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1/2562

8. 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2/2562

ที่ไหน เวลาใด
มสธ. ใครก็เรียนได้
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ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

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  (ปป) - - - - 1,000 300
10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต - - - - 1,000 300
10151 ไทยศึกษา - 1 - - 1,100 300
10152 ไทยกับสังคมโลก 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
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ - - 1 - 1,200 300
10202 การอ่านภาษาไทย - 1 - - 1,100 300
10203 พฤติกรรมมนุษย์ - 1 - - 1,100 300
*11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว - 2 - - 1,600 300
11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน - - - - 1,000 300
11201 คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์ - - - - 1,000 300
11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ - 1 1 - 1,300 300
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว - 1 - - 1,100 300
11303 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 3 1 - - 1,700 300
11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน - 1 - - 1,100 300
11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ - 1 - - 1,100 300
11306 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข - 1 - - 1,100 300
11307 ภาษาอังกฤษส าหรับช่าง - 1 - - 1,100 300
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร - 1 - - 1,100 300
11311 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสอนภาษา - - 1 - 1,200 300

หมายเหตุ

3. *11007 มีบทซีดีเสียง 2 เล่มๆ ละ 200 บาท รวม 400 บาท

1. (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560

2. *10162 ภาษาจนีเพือ่การส่ือสาร มีคู่มือและสมุดฝึกเขียนภาษาจนี 1 เล่ม ราคา 400 บาท

ชดุวิชาที่เปดิให้ลงทะเบยีนเรยีน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

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

วสัดุกจิกรรม 
(บาท)

    รวมค่าชุดวชิาและ  
ค่าวสัดุ (1)+(2) (บาท)
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ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซื้อ

***11312 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน - - 1 - 1,200 300

12302 เศรษฐกิจไทย - 1 - - 1,100 300

12303 สังคมไทย - - - - 1,000 300
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 - 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

หมายเหตุ

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

วสัดุกจิกรรม 
(บาท)

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

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)

2.  *** เป็นชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ หรือส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาทางเว็บไซต์ จึงไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็น
1.  (ปป)  เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560

         ชุดวิชาเลือกเสรี ส าหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา และไม่อนุญาตให้นักศึกษาในเรือนจ าลงทะเบียนเรียน

หม�ยเหตุ 1. (ปป) เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560

 2. *** เป็นชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ หรือส่งกิจกรรมประจำาชุดวิชาทางเว็บไซต์ จึงไม่อนุญ�ตให้ลงทะเบียนเรียนเป็น

       ชุดวิชาเลือกเสรี สำาหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา และไม่อนุญ�ตให้นักศึกษาในเรือนจำาลงทะเบียนเรียน
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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)

15336 การบริหารกิจการส่ือสาร - 1 - - 1,100 300
16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร - 1 - - 1,100 300
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง  (ปป) - 1 - - 1,100 300
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

หมายเหตุ (ปป)  เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560หม�ยเหตุ (ปป) เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 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)

21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์ - - - - 1,000 300
21328 นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย - - - - 1,000 300
21329 การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม

ส าหรับเด็กปฐมวัย - - - - 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

การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม

สำาหรับเด็กปฐมวัย

การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

จริยศึกษา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา  (ปป)

การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา

การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย

การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา

จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว

การจัดการการศึกษานอกระบบ

หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

การศึกษาทางไกล

การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ

ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ

เทคโนโลยีทางการสอน

สื่อการศึกษาพัฒนสรร

การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  (ปป)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

การเงินธุรกิจและการภาษีอากร

องค์การและการจัดการ

คณิตศาสตร์และสถิติ

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
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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)

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 2/2560หม�ยเหตุ  (ปป)  เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 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

การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ

การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การจัดการการเงิน การตลาด และการดำาเนินงาน (ปป)

ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย

การวางแผนและควบคุมงานบริหาร

การจัดการสินเชื่อ

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์

การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ

การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญชี

เฉพาะกิจการ

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

การบัญชีภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร

การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ

ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ

กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

แห่งการเรียนรู้
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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
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท - 1 - - 1,100 300
33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร - - - - 1,000 300

หมายเหตุ ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวฯ

การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว และการโรงแรม

ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร

ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการฯ

การบริหารราชการไทย

การคลังและงบประมาณ

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

ขอบข่ายการศึกษา และวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำาหรับนักปกครองท้องที่ ®

กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำาหรับนักปกครองท้องที่ ®

นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ®

ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การแรงงานสัมพันธ์

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท

การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร



คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 256030

ดวีดีี
ซีดเีสียง 
(MP3)

ซีดี
มัลติมีเดยี

1 = ซ้ือ 2 = ไม่ซ้ือ
รหัสชุดวชิา/ช่ือชุดวชิา

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

(บาท)

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

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ต่อ)

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 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องท่ี ® - 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: ภาคบทบัญญัติท่ัวไป - - - - 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 - - - 300
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง - 1 - - 1,100 300
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง - - - - 1,000 300
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา - - - - 1,000 300
41401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย - - - - 1,000 300
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ - - - - 1,000 300
41404 กฎหมายแรงงาน - 1 - - 1,100 300
41405 กฎหมายส่ิงแวดล้อม - - - - 1,000 300

หมายเหตุ
2.  (ปป)  เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังน้ันนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวัสดุการศึกษาในชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560

1.   ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

การบริหารสำานักงาน

กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์

การปฏิบัติต่อผู้กระทำาความผิด

การบริหารงานราชทัณฑ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี

การบริหารงานสรรพสามิต

การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ

การบริหารองค์กรภาครัฐ

ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ ®

นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

กฎหมายธุรกิจ

เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎหมายมหาชน

กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท  

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา

ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

1400



คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 2560 31

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)

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
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 - - - 3,800 4,800 4,100
55315 นวดแผนไทย 2 - - 1 6,200 7,400 6,500

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



คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 256032

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)

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
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

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

2. (ปป)  เป็นชุดวชิาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ดังนั้นนักศึกษาต้องส่ังซ้ือวสัดุการศึกษาในชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2560

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

เวชกรรมแผนไทย 2

เภสัชกรรมแผนไทย 2

เภสัชพฤกษศาสตร์

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

นวดแผนไทย 2

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

เวชกรรมแผนไทย 2

เภสัชกรรมแผนไทย 2

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  (ปป)

สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

เทคโนโลยีและความจำาเริญทางเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ไทยในเศรษฐกิจโลก

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำาหรับการศึกษาฯ

สถาบันการเงินและการลงทุน

ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด

พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู

ชีวเคมีพื้นฐาน

การผลิตและการใช้อาหาร

สุขภาพเด็ก

อนามัยครอบครัว

อนามัยชุมชน

กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน

ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
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กฎหมายอาญา สำาหรับรัฐศาสตร์

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน (ปป)

ระบบการเมืองเปรียบเทียบ

การเมืองเปรียบเทียบ

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

อาเซียนเบื้องต้น

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายสำาหรับนักรัฐศาสตร์

การจัดการฟาร์ม

การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การพัฒนาชุมชนเกษตร

การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร

การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ

นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

วนศาสตร์เกษตร

สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำาหรับเกษตรกร

พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรป่าไม้

การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร

ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
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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)

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
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ ) 1 - - - 1,200 300

93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ  (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) - - - - 1,000 300
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  ( ไม่ ฝึกปฏิบัติ ) - - - - 1,000 300
93465 การจัดการเพาะเล้ียงสัตว์น้ 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

หมายเหตุ
  ในภาคการศึกษาเดียวกนั

  ชุดวิชา *93256  และชุดวิชา *93455 เป็นชุดวิชาทีม่กีารฝึกปฏบิัติเสริมทักษะจงึไม่อนุญาต ใหน้ักศึกษาในเรือนจ าลงทะเบียน 2 ชุดวิชานี้

พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

การบัญชี การเงิน และการภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์

การจัดการการเงิน และการภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์

การจัดการและการดำาเนินงานสหกรณ์

วิธีการวิจัยทางสหกรณ์

การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์

ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

ศัตรูพืชเบื้องต้น

การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช

การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์

การจัดการผลผลิตพืช

การจัดการสุขภาพสัตว์

ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (มีฝึกปฏิบัติ)

ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า

การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร

การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร

ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร

การเงินธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม

การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
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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)

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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต 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
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 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

  รวมทั้งหมด 433 ชุดวิชา

ชุดวิชา **97216 และชุดวิชา **99413  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตาม

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การจัดการระบบฐานข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีฯ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

กลศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต

วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

ในอุตสาหกรรม

การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

เทคนิคหลังพิมพ์

การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม

ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้มทางอุตสาหกรรม

กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

หลักการและการบริหารเครือข่าย

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

รวมทั้งหมด 432 ชุดวิช�
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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 ่ 21 กรกฎาคม  2561

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

ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
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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

เวลา 13.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ที ่ 21 กรกฎาคม  2561 (ตอ่)

เวลา 09.00 - 12.00 น.
(ต่อ)



คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 2560 39



คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 256040

ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที ่2/2560

เวลา 13.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ที ่ 21 กรกฎาคม  2561 (ตอ่)

เวลา 09.00 - 12.00 น.
92423   วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 93355   การจัดการสุขภาพสัตว์
92424   การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 94462   ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
93447   การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  ( มี ฝึกปฏิบัติ ) 96102   คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
93456   การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ ) 96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ
93459   การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ  (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) 97211   กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

93463   การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  ( ไม่ ฝึกปฏิบัติ ) 97216   เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
94461   การเงินธุรกิจการเกษตร 97314   เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต
96305   เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม   ในอุตสาหกรรม
97214   วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 97424   กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97406   เทคนิคหลังพิมพ์
97418   ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม

  ในอุตสาหกรรม
97422   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม

  ทางอุตสาหกรรม
99201   วิทยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
99301   เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

(มีฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

สอบไล่

2 /
 25

60

สอบไล่
สอบไล่
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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 ่ 22 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 ่ 22 กรกฎาคม  2561 (ตอ่)
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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 71201   วิทยาศาสตร์ทั่วไป

55315   นวดแผนไทย 2 71204   โภชนศึกษาและการส่ือสาร
(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
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รวมทั้งหมด 432 ชุดวิช� สิ้นสุดก�รสอบ

หม�ยเหตุ 1. * ชุดวิชาที่เปิดสอนครั้งแรก

 2. ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ. (การบริหารการปกครองท้องที่)

 3. (1) สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่สมัครเรียนปี 2558 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียน

 4. (2) เปลี่ยนคาบสอบ ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560

 5. (3) เปิดสอน 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562 ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560

ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที ่2/2560วันอาทิตยท์ี ่ 22 กรกฎาคม  2561 (ตอ่)
เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 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   การจัดการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 97432   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

94330   การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร 99402   การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

94360   การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ 99409   ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
  ในธุรกิจการเกษตร 99410   การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

96101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 99414   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

96408   การจัดการระบบฐานข้อมูล

96410   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบัญชีการเงิน
  และการบัญชีเพื่อการจัดการ

97316   เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
  กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

97407   การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

99412   หลักการและการบริหารเครือข่าย

99413   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

                           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

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง



นักศึกษาโปรดทราบ

  1. มหาวิทยาลัย มีน โย บาย ปรับปรุง ค่า ธรรมเนียม 
การ ศึกษา ให้ มี ความ เหมาะ สม กับ สภาพ การณ์ ปัจจุบัน 
จึง ได้ กำาหนด ค่า ธรรมเนียม สอบ ซ่อม เป็น ชุด วิชา ละ  
200 บาท ทัง้นี ้ให ้ม ีผล ใช ้บงัคบั ตัง้แต ่ภาค การ ศกึษา ที ่1  
ปี การ ศึกษา 2556 เป็นต้น ไป

  2. นักศึกษา ท่ี 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
ภ�ค ก�ร ศึกษ� ที่ 2 ปี ก�ร ศึกษ� 2560

   1. ข้อ แนะนำ� ใน ก�ร ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม
  1.1	 เมื่อ	นักศึกษา	ได้	ทราบ	ผล	การ	สอบไล่	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	2/2560	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	 นักศึกษา	ที่	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	ชุด	วิชา	ใด	ชุด	วิชา	หนึ่ง	ไป	แล้ว	 จะ	ขอ	เปล่ียนแปลง	หรือ	แก้ไข	เป็น	ชุด	วิชา	อื่น	

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	ซอ่ม	ภาค	การ	ศกึษา	ที	่2/2560	จะ	เปน็	ตาราง	สอบ	เดยีว	กบั	ตาราง	สอบไล	่ภาค	การ	ศกึษา	ที	่2/2560	 

แต่	ช่วง	เวลา	ใน	การ	สอบ	แต่ละ	คาบ	จะ	เหลือ	เพียง	2	ชั่วโมง	30	นาที	 (คาบ	แรก	จะ	เริ่ม	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. ก�ร ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม
  2.1 ข้อ กำ�หนด ใน ก�ร ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม

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

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

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	ทฤษฎ	ีหรอื	ภาค	ปฏบิตั	ิของ	ชุด	วชิา	ประสบการณ	์ว	ิชา	ชพีฯ	หรอื	ชดุ	วชิา	ที	่ม	ีการ	ฝกึ	อบรม	เสรมิ	ทกัษะ	เพยีง	

ภาค	ใด	ภาค	หนึ่ง	(ได้	ระดับ	คะแนน	I)	เท่านั้น

	 	 	 2.1.3	 หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิช�เชิงปฏิบัติ	ให้ดำาเนินการดังนี้

	 	 	 	 (1)	 การสอบผ่าน	 นักศึกษาต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 โดยผลการสอบจะได้

ลำาดับขั้นตามคะแนนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน	

	 	 	 	 (2)	 กรณนีกัศกึษาสอบไล่ผา่นภาคทฤษฎแีละสอบไมผ่า่นภาคปฏิบตั	ิตอ้งลงทะเบยีนสอบซอ่มและ

เข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคปฏิบัติ	หากสอบซ่อมภาคปฏิบัติไม่ผ่าน	ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และสอบเฉพาะภาค

ปฏิบัติจนกว่าจะสอบผ่าน

	 	 	 	 (3)	 กรณีนักศึกษาสอบไล่ผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติและสอบไม่ผ่านภาคทฤษฎี	 ต้องลงทะเบียนสอบ

ซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎี	 หากสอบซ่อมภาคทฤษฎีไม่ผ่าน	 ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และสอบ

เฉพาะภาคทฤษฎีจนกว่าจะผ่าน	

										 	 	 กรณีที่ชุดวิชาเชิงปฏิบัติใดมีการประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง	แล้วปรากฏว่านักศึกษา

ยังสอบไม่ผ่าน	ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่	เว้นแต่นักศึกษา

ที่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน
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	 	 	 2.1.4	 หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิช�ประสบก�รณ์วิช�ชีพ	ให้ดำาเนินการดังนี้	

	 	 	 	 (1)	 การสอบผ่าน	 นักศึกษาต้องสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า	 

ร้อยละ	60	

	 	 	 	 (2)	 กรณีที่ผลคะแนนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันแล้วไม่ผ่าน	 ให้เก็บคะแนนของ 

ภาคทฤษฎี	หรือภาคปฏิบัติที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ	60	ของส่วนนั้นไว้	

	 	 	 	 	 (ก)	 ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคทฤษฎี	 ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะ 

ภาคทฤษฎีแล้วนำาคะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติ	 หากยังสอบไม่ผ่านอีก	 ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่	

แต่ให้สอบเฉพาะภาคทฤษฎีเพื่อนำาคะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติจนกว่าจะสอบผ่าน	ตามที่กำาหนดในข้อ	(1)	

	 	 	 	 	 (ข)	 ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคปฏิบัติ	 ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะ 

ภาคปฏิบัติแล้วนำาคะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคทฤษฎี	หากยังสอบไม่ผ่านอีก	 ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่	 

แตใ่ห้สอบเฉพาะภาคปฏบิติัเพือ่นำาคะแนนทีไ่ดม้ารวมกนักบัคะแนนภาคทฤษฎจีนกวา่จะสอบผา่น	ตามทีก่ำาหนดในข้อ	(1)	

	 	 	 	 	 กรณีที่ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพใดมีการประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง	 แล้ว

ปรากฏวา่นักศกึษายงัสอบไมผ่า่น	ใหล้งทะเบยีนเรยีนชดุวชิานัน้ใหมแ่ละต้องสอบใหผ้า่นทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตัใิหม	่ 

เว้นแต่นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน

(นักศึกษาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 

ผลการสอบ	เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ	พ.ศ.	2556	ในหน้า	61)

  2.2 ค่� 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 วิช� ละ 200 บ�ท

	 	 	 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	ภ�ค ทฤษฎี	เพียง	อย่าง	เดียว	 ชำาระ	ค่า	ธรรมเนียม	สอบ	ซ่อม	ชุด วิช� ละ  

200 บ�ท

	 	 	 	 ข.	 กรณ	ีที	่สอบ	ไม	่ผา่น	ภ�ค ปฏบิัต	ิเพยีง	อยา่ง	เดยีว	หรอื	สอบ	ไม	่ผา่น	ทัง้	ภ�ค ทฤษฎ ีและ ภ�ค ปฏิบัต ิ

ชำ�ระ ค่� ธรรมเนียม สอบ ซ่อม 200 บ�ท และ ค่� วัสดุ กิจกรรม เสริม ทักษะ	(จำานวน	เงิน	ค่า	วัสดุ	กิจกรรมเสริม	ทักษะของ	

แต่ละ	ชุด	วิชา	มี	ปรากฏ	ที่	หน้า	49)

  2.3 วิธี ก�ร ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม และ ชำ�ระ เงิน นักศึกษา	สามารถ	ลง	ทะเบียน	สอบ	ซ่อม	และ	ชำาระ	เงิน	ได้	ตาม	 

ขั้น	ตอน	การ	ลง	ทะเบียน	เรียน	และ	ชำาระ	เงิน	ค่า	ลง	ทะเบียน	เรียน	ใน	หน้า	58
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 ตวัอย�่งก�รกรอกแบบฟอร์ม ก�รลงทะเบยีนและชำ�ระค�่ลงทะเบยีนผ่�นเค�นเ์ตอรธ์น�ค�ร และ 

ณ ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์ผ่�นบริก�ร 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	ซอ่ม	และ	ชำาระ	คา่	ลง	ทะเบยีน	ที	่ธนาคาร	กรงุ	ศรอียธุยา	จำากดั	(มหาชน)	สาขา	ลำาปาง	วนั	ที	่1	กนัยายน	2561	เปน็	จำานวน	

เงิน	3,900	บาท	นาย	รัก	ชาติ		ไทย	อาสา	จะ	ต้องกรอก	แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน	ดังนี้

 ก�รกรอกแบบฟอร์มก�รลงทะเบียนผ่�นเค�น์เตอร์ธน�ค�ร และ ณ ท่ีทำ�ก�รไปรษณีย์ผ่�นบริก�ร  

Pay at Post ในก�รลงทะเบียนสอบซ่อม ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2/2560 มีรายละเอียด	ดังนี้

	 (1)	 กรอกรหัสประจำ�ตัวนักศึกษ� 

	 (2)	 กรอกรหัสตามกิจกรรมที่ต้องการลงทะเบียน	ได้แก่	4 = ลงทะเบียนสอบซ่อม 

	 (3)	 กรอกปีการศึกษาลงทะเบียน	ได้แก่	60

	 (4)	 กรอกรหัสภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน	ได้แก่	5 = สอบซ่อมภ�คก�รศึกษ�ที่ 2 

	 (5)	 กรอกจำ�นวนชุดวิช�ที่ต้องการลงทะเบียนสอบซ่อม	เช่น	1	หรือ	2	หรือ	3	

	 (6)	(7)	(8)	กรอกรหัสชุดวิช�	ที่ต้องการลงทะเบียนสอบซ่อม

	 สำาหรับการลงทะเบยีนสอบซ่อมนักศึกษาตอ้งกรอกในชอ่งของวสัด	ุได้แก	่(6.1)	(7.1)	และ	(8.1)	โดยระบคุา่วสัด ุ

เป็น	2

ตัวอย่�งแบบฟอร์มก�รลงทะเบียนผ่�นเค�น์เตอร์ธน�ค�ร และผ่�นบริก�ร Pay at Post

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่

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

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ผู้รับเงิน

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

ลำาปาง

3 ,900
5 0 1 5 0 0 0 3 5 7  4      6  0    5   1

3 ,900

สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน.

1  กันยายน  2561

นายรักชาติ  ไทยอาสา 08 1632 4830

1 6 4 2 3  2  

แบบฟอร์มก�รลงทะเบียนผ่�นเค�น์เตอร์ธน�ค�รและผ่�นบริก�ร Pay at Post
เฉพ�ะนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี และระดับประก�ศนียบัตร



คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 2560 49

รายละเอียดค่าลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2560
ชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ (จ�กข้อ 2.2 ในหัวข้อ ข.)

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

9

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30

31

32

16423 

16441 

16446 

16449 

16455 

16458

16463

32480 

32485 

52310 

55307 

55315 

55316 

55318 

55321 

**55324

**55329

**55330

**55332

**55334

71304 

91458 

93256 

93447 

93455 

96408 

*97216 

97316 

97318 

97406 

99412 

*99413

การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 

การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 

การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 

การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 

การวางแผน การออกแบบและการผลิตสื่อชุมชน

การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

นวดแผนไทย 2 

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย 

เวชกรรมแผนไทย 2 

เภสัชกรรมแผนไทย 2 

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

นวดแผนไทย 2

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

เวชกรรมแผนไทย 2

เภสัชกรรมแผนไทย 2

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 

การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ 

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช 

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง  (มีฝึกปฏิบัติ)

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 

การจัดการระบบฐานข้อมูล 

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ 

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

ในอุตสาหกรรม

การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

เทคนิคหลังพิมพ์ 

หลักการและการบริหารเครือข่าย 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

200 

200 

200 

200 

200 

200

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200

200

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200

3,700 

3,200 

3,500 

4,800 

3,200 

2,400

4,000 

2,300 

7,000 

3,500 

6,000 

6,200 

6,000 

5,800 

5,000 

6,000 

6,200 

6,000

5,800

5,000

3,900 

100 

- 

2,500 

- 

1,600 

2,800 

2,600 

3,200 

3,200 

2,600 

2,600 

3,900 

3,400 

3,700 

5,000 

3,400 

2,600

4,200 

2,500 

7,200 

3,700 

6,200 

6,400 

6,200 

6,000 

5,200 

6,200

6,400

6,200

6,000

5,200

4,100 

300 

200 

2,700 

200 

1,800 

3,000 

2,800 

3,400 

3,400 

2,800 

2,800 

ลำ�ดับที่ รหัสชุดวิช� ชื่อชุดวิช�
ค่�ธรรมเนียม 

สอบซ่อม
วัสดุกิจกรรม  
เสริมทักษะ

รวมต่อ 
1 ชุดวิช�

หม�ยเหตุ  * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

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



คำ�ชี้แจงก�รลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 2560 51

ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที ่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 08.30 - 11.00 น. เวลา 11.45 - 14.15 น.
วันเสาร์ที ่ 3 พฤศจิกายน  2561 (ตอ่)(ต่อ)
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เวลา 08.30 - 11.00 น. เวลา 11.45 - 14.15 น.
วันเสาร์ที ่ 3 พฤศจิกายน  2561 (ตอ่)

92423   วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 93355   การจัดการสุขภาพสัตว์
92424   การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 94462   ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
93447   การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  ( มี ฝึกปฏิบัติ ) 96102   คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
93456   การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ ) 96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ
93459   การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ  (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) 97211   กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

93463   การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  ( ไม ่ฝึกปฏิบัติ ) 97216   เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
94461   การเงินธุรกิจการเกษตร 97314   เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต
96305   เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม   ในอุตสาหกรรม
97214   วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 97424   กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97406   เทคนิคหลังพิมพ์
97418   ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม

  ในอุตสาหกรรม
97422   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม

  ทางอุตสาหกรรม
99201   วิทยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
99301   เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

(มีฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

สอบซ่อม

2 /
 25

60

สอบซ่อม
สอบซ่อม
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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.
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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 71201   วิทยาศาสตร์ทั่วไป

55315   นวดแผนไทย 2 71204   โภชนศึกษาและการส่ือสาร

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
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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   การจัดการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 97432   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

94330   การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร 99402   การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

94360   การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ 99409   ประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
  ในธุรกิจการเกษตร 99410   การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

96101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 99414   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

96408   การจัดการระบบฐานข้อมูล

96410   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบัญชีการเงิน
  และการบัญชีเพื่อการจัดการ

97316   เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
  กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

97407   การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

99412   หลักการและการบริหารเครือข่าย

99413   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

                           ส้ินสุดการสอบ

หมายเหตุ   ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ (การบริหารการปกครองท้องที่)

   รวมทั้งหมด 433 ชุดวิชารวมทั้งหมด 432 ชุดวิช� สิ้นสุดก�รสอบ

หม�ยเหตุ   ® เป็นชุดวิชาของหลักสูตร รป.บ. (การบริหารการปกครองท้องที่)

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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ขั้น ตอน การ ลง ทะเบียน เรียน และ 
ชำาระ เงิน ค่า ลง ทะเบียน เรียน

  1. ลง ทะเบียน และ ชำ�ระ เงิน ที่ เค�น์เตอร์ ธน�ค�ร ทุก ส�ข� 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	 	 	 						ธนาคาร	กสิกรไทย	จำากัด		(มหาชน)

	 	 1.5	 	 	 						ธนาคาร	เพื่อ	การเกษตร	และ	สหกรณ์	การเกษตร

	 	 1.6	 	 	 						ธนาคาร	กรุงเทพ	จำากัด		(มหาชน)

	 	 1.7	 	 	 						ธนาคาร	ธนชาต	จำากัด		(มหาชน)

	 	 1.8	 	 	 						ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด		(มหาชน)

	 	 1.9         ธนาคาร	ออมสิน

	 	 	 -	 กรอก	แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน	ผ่าน	เคาน์เตอร์	ธนาคาร	จาก	หน้า	65	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 ชำ�ระ เงิน ณ ที่ทำ�ก�ร ไปรษณีย์ ทั่ว ประเทศ ด้วย บริก�ร Pay at Post
	 	 	 -	 กรอก	แบบ	ฟอร์ม	การ	ลง	ทะเบียน	ผ่าน	ระบบ	Pay	at	Post	จาก	หน้า	65	ให้	ครบ	ถ้วน	และ	สมบูรณ์

	 	 	 -	 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	เลขประจำ� ตัว นักศึกษ�

	 (2)		กรอก	รหัส	ตาม	กิจกรรม	ที่	ต้องการ	ลง	ทะเบียน	ได้แก่			1	=	ลง	ทะเบียน	เรียน	หรือ			4	=	ลงทะเบียนสอบซ่อม

	 (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	จำ�นวน ชุด วิช� ที่	ต้องการ	ลง	ทะเบียน	เช่น	1	หรือ	2	หรือ	3

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

	 (7)		(6.1	-	8.1)	วัสดุ	ให้	กรอก	ความ	ต้องการ	วัสดุ	การ	ศึกษา	ได้แก่			1			=			ต้องการ	ซื้อ	วัสดุ	การ	ศึกษา	หรือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						2			=			ไม่	ต้องการ	ซื้อ	วัสดุ	การ	ศึกษา 
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ให้	นักศึกษา	เลือก	ช่อง	ทางการ	ลง	ทะเบียน	และ	ชำาระ	ค่า	ลง	ทะเบียน	 เพียง	ช่อง	ทาง	เดียว	

จนกว่า	จะ	สิ้น	สุดกิจกรรม	ประจำา	ภาค	การ	ศึกษาและ	 ไม่อนุญ�ต ให้นักศึกษาชำาระเงิน 

ค่าลงทะเบยีนเรยีนโดยวธิกีารโอนเงนิผ่านตู	้ATM	แตน่กัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรียน

และชำาระเงินด้วยบริการตู้	  ATM	  โดยดำาเนินการตามข้อ			3			ในหน้า	  59	  และห้�ม 

นำ�เงินสดใส่ซองสง่ม�ยงัสำ�นกัทะเบยีนและวดัผลเปน็ค�่ลงทะเบียนโดยเดด็ข�ด

คำา เตือน!  

ก�รก รอก ข้อมูล ใน แบบ ฟอร์ม ก�ร ลง ทะเบียน นักศึกษ� จะ ต้อง กรอก ตัวเลข ให้ ถูก ต้อง และ ครบ ถ้วน  

มิ ฉะนั้น ก�ร ลง ทะเบียน จะ ไม่ สมบูรณ์ เพร�ะ มห�วิทย�ลัย ยึด รหัส (ตัวเลข) ต�ม ที่ นักศึกษ�

กรอก เพียง อย่�ง เดียว โดย ส�ม�รถ ตรวจ สอบ ได้ จ�ก คำ� อธิบ�ย ด้�น หลัง แบบ ฟอร์ม

    3. ชำ�ระเงินผ่�นเครื่อง ATM
	 3.1	 สิ่งที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินผ่านเครื่อง	ATM

	 	 (1)	 รหัสชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน

	 	 (2)	 คำานวณจำานวนเงินค่าลงทะเบียนเรียน	 โดยรวมค่าบำารุงการศึกษา	 (ยกเว้น	 การลงทะเบียนสอบซ่อม 

ไม่ต้องชำาระค่าบำารุงการศึกษา)

  (3) ตรวจสอบจำานวนเงินในบัญชีในการชำาระเงินผ่านเครื่อง	ATM	เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนเรียนให้เพียงพอ

	 3.2		วิธีการลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินค่าลงทะเบียน

	 	 (1)	 นักศึกษาต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน	 และบัตร	 ATM	 ของธนาคารกรุงไทย	 ธนาคาร

กรุงเทพ	ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์	และธนาคารธนชาต

	 	 (2)	 ให้นักศึกษาสอดบัตรและใส่รหัส	ATM

	 	 (3)	 เลือกชำาระเงิน/ชำาระค่าบริการ	(ขึ้นอยู่กับหน้าจอของแต่ละธนาคาร)

	 	 (4)	 เลือกประเภทบัญชี	เช่น	เดินสะพัด/ออมทรัพย์/กระแสรายวัน	ที่ต้องการใช้ชำาระเงิน

	 	 (5)	 ใส่หมายเลขบัญชีของบริษัท	10	หลัก	หรือ	รหัส	comp.	code	ของแต่ละธนาคาร	(ตามแบบฟอร์มการ

ลงทะเบียนเรียน)

	 	 (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

561234567816023
(1)

(2) (4)

(3) (5)
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	 	 	 	 -		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

101511101212101311

	 (7)	 ระบุจำานวนเงินที่ต้องการชำาระ
	 (8)	 ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่มยืนยันการทำารายการ
	 (9)	 รอรับหลักฐานการชำาระเงิน	Slip	ATM

    4. ลงทะเบียนเรียนท�ง Internet
	 	 4.1	 เปิด	Web	Browser	ขึ้นมาแล้วคีย์	URL	ของมหาวิทยาลัยที่ช่อง	Address	ดังนี้	www.stou.ac.th

	 	 4.2		คลิกที่รายการ	นักศึกษาปัจจุบัน	หัวข้อปริญญาตรี

	 	 4.3		หัวข้อการลงทะเบียนเรียน	และคลิกที่รายการลงทะเบียนผ่านทาง	Internet

	 	 4.4		อ่านและทำาความเข้าใจ	คำาแนะนำา	แล้วเลือกประเภทของการลงทะเบียน

	 	 4.5		กรอกข้อมูลที่จะลงทะเบียนให้ครบ	แล้วคลิกปุ่มลงทะเบียน

	 	 4.6	 ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกหรือไม่	หากไม่ถูกต้องหรือต้องการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนให้คลิกที่ปุ่ม	Back	ที่

แถบเครื่องมือเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน	หากถูกต้องให้คลิกบันทึกการลงทะเบียน

	 	 4.7	 เมื่อระบบรับข้อมูลลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	 จะแสดงข้อความให้ทราบให้คลิกเลือกชำาระเงินตาม 

รายละเอียดดังนี้

	 	 	 4.7.1	 ชำาระเงนิด้วยวิธหีกัเงนิจากบญัชเีงินฝากกบัธนาคารกรุงไทย	ธนาคารกรุงศรีอยธุยา	ธนาคารกรุงเทพ	

ธนาคารกสกิรไทย	ธนาคารไทยพาณิชย	์(นกัศึกษาตอ้งมีบญัชเีงนิฝากกบัธนาคารดงักลา่วข้างตน้	และเป็นสมาชกิใหบ้รกิาร	

Internet	Banking)

   4.7.2 ชำ�ระเงินด้วยวิธีหักผ่�นบัตรเครดิตกับธน�ค�รกสิกรไทย โดยนักศึกษ�เป็นผู้รับผิดชอบค่�

ธรรมเนียมก�รชำ�ระเงินผ่�นบัตรเครดิตในอัตร�ร้อยละ 2.2 บ�ท

	 	 	 4.7.3	 ชำาระเงินด้วยวิธีพิมพ์แบบฟอร์มที่มีบาร์โคดปรากฏอยู่	 ชำาระเงิน	ณ	 จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส	

7-Eleven	ทั่วประเทศ

	 	 4.8	 เม่ือสิน้สดุการทำารายการชำาระเงนิกบัธนาคารใหค้ลกิทีปุ่่มสิน้สดุการทำารายการเพือ่สง่ขอ้มลูการชำาระเงินคา่

ลงทะเบียนกลับมายังมหาวิทยาลัย

	 	 4.9	 นักศึกษาสามารถพิมพ์ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

     4.10	 หากนักศึกษาไม่สามารถชำาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม	 ข้อมูลการ 

ลงทะเบียนครั้งนี้จะถูกยกเลิก	และลบออกจากฐานข้อมูล

    5. ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงิน ณ ศูนย์บริก�รร่วมแบบครบวงจร (มสธ.) 

 หรือศูนย์วิทยพัฒน� มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์

(6) (8)(7)

(6.1) (7.1) (8.1)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน
นักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี และระดับประก�ศนียบัตร
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(โปรดอ่านคำาอธิบายด้านหลัง)

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่

สำ�หรับนักศึกษ�

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. 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)

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  

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  
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แบบฟอร์มก�รลงทะเบียนผ่�นเค�น์เตอร์ธน�ค�รและผ่�นบริก�ร Pay at Post

เฉพ�ะนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี และระดับประก�ศนียบัตร

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

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

ตัวอักษร

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

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

วันที่

ส�ข�ผู้รับฝ�ก

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

วันที่

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ผู้รับเงิน

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ผู้รับเงิน

ค่�ลงทะเบียน

ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

รวม (จำ�นวน)

** รับชำ�ระเฉพ�ะเงินสด **

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)

(1)

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

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำาระเงิน
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บันทึก :
มสธ.

ใครก็เรียนได้

ที่ไหน

เวลาใด



พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่ไหน เวลาใด
มสธ. ใครก็เรียนได้

http://www.stou.ac.th




