
 
 
ส ำหรับนกัศึกษำท่ีสอบไม่ผำ่น มหำวิทยำลยัไดเ้ปล่ียนแปลงวนัสอบซ่อมภำค 

1/2556 จำกวนัท่ี 1-2 กุมภำพนัธ์ 2556 เป็นวนัท่ี 8-9 กมุภาพนัธ์ 2557 
และก ำหนดใหน้กัศึกษำท่ีสอบไม่ผำ่นลงทะเบียนสอบซ่อมไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1-18 
ธนัวำคม 2556 ส ำหรับนกัศึกษำท่ีทรำบผลกำรสอบชุดวิชำปรนยัและอตันยั
แลว้ ส่วนนกัศึกษำท่ีรอผลสอบชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพและชุดฝึกฯ 
สำมำรถลงทะเบียนสอบซ่อมไดจ้นถึงวนัท่ี 7 มกรำคม 2557 
 
นกัศึกษำท่ีไม่ไดเ้ขำ้สอบไล่ภำค 1/2556 ถำ้ประสงคจ์ะเขำ้สอบซ่อมภำค
กำรศึกษำท่ี 1/2556 สำมำรถลงทะเบียนสอบซ่อมไดต้ั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลำคม  
ถึง 18 ธนัวำคม 2556 
 
นกัศึกษำท่ีไม่ไดล้งทะเบียนสอบซ่อมมหำวิทยำลยัฯ จะไม่อนุญำตใหเ้ขำ้สอบ
ซ่อมภำค 1/2556 (วนัท่ี 8-9 กุมภำพนัธ์ 2557) โดยเดด็ขำด 
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คำ ชี้แจง การ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม

ภาค การ ศึกษา ที่ 1 ปี การ ศึกษา 2556

1.  ข้อ แนะนำ ใน การ ลง ทะเบียน สอบ ซ่อม
  1.1 เมื่อ นักศึกษา ได้ ทราบ ผล การ สอบไล่ ประจำ ภาค การ ศึกษา ที่ 1/2556 แล้ว และ ปรากฏ ว่า สอบ ไม่ ผ่าน 

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

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

ไม่ ได้

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

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

การ ศึกษา ที่ 1/2556 มหาวิทยาลัย จะ จัด ให้ เข้า สอบ ซ่อม ภาค ปฏิบัติ พร้อม กับ นักศึกษา ที่ ลง ทะเบียน เรียน 

 ชุด วิชา ดัง กล่าว ใน ภาค การ ศึกษา ที่ 1/2557 

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

สขุภาพ และ สาขา วชิา พยาบาล ศาสตร ์ภาค การ ศกึษา ที ่1/2556 มหาวทิยาลยั จะ จดั ให ้เขา้ สอบ ซอ่ม ภาค ปฏบิตั ิหลงั จาก 

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

 ราย บุคคล ต่อ ไป

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

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

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

หรอื เพิม่ ชดุ วชิา ไว ้ใน ภาค การ ศกึษา ที ่1/2556 และ สอบ ไม ่ผา่น (ได ้ระดบั คะแนน U) หรอื ไม ่ได ้เขา้ สอบ (ได ้ระดบั 

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

หนึ่ง (ได้ ระดับ คะแนน I) เท่านั้น

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

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

   2.2.2  คา่ ลง ทะเบยีน สอบ ซอ่ม ชดุ วชิา ที ่ม ีการ ฝกึ ปฏบิตั ิเสรมิ ทกัษะ นกัศกึษา ตอ้ง ชำระ คา่ ลง ทะเบยีน สอบ 

ซ่อม ดังนี้

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

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

ชำระ คา่ ธรรมเนยีม สอบ ซอ่ม ชดุ วชิา ละ 200 บาท และ คา่ วสัด ุกจิกรรม เสรมิ ทกัษะ (จำนวน เงนิ คา่ วสัด ุกจิกรรม เสรมิ 

ทักษะ ของ แต่ละ ชุด วิชา มี ปรากฏ ที่ หน้า 40)

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

ขั้น ตอน การ ลง ทะเบียน เรียน และ ชำระ เงิน ค่า ลง ทะเบียน เรียน ใน หน้า 9
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  ตัวอย่าง การก รอก แบบ ฟอร์ม การ ลง ทะเบียน และ ชำระ ค่า ลง ทะเบียน ผ่าน เคาน์เตอร ์ธนาคาร และ 

ณ ที่ทำการ ไปรษณีย์ Pay at Post 

  นางสาวรกัด ี รกัการเรยีน เลข ประจำ ตวั นกัศกึษา 5415000357 ใน ภาค การ ศกึษา ที ่1/2556 ลง ทะเบยีน เรยีน 

2 ชดุ วชิา คอื 16426 การ สรา้งสรรค ์งาน โฆษณา และ 16353 การ สือ่สาร การ ตลาด แต ่ปรากฏ วา่ นางสาวรกัด ี รกัการเรยีน 

สอบ ได ้ใน ระดบั คะแนน I ใน ชดุ วชิา 16426 การ สรา้งสรรค์ งาน โฆษณา เพราะ ไม ่ได ้ฝกึ ปฏบิตั ิเสรมิ ทกัษะ จงึ ลง ทะเบยีน 

สอบ ซ่อม โดย ชำระ เป็น เงินสด ที่ ธนาคาร กรุง ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ วัน ที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็น จำนวน 

เงิน 2,600 บาท นางสาวรักดี  รักการเรียน จะ ต้อง กรอก แบบ ฟอร์ม การ ลง ทะเบียน ดังนี้

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

  การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ผ่านบริการ 

Pay at Post ในการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2556 มีรายละเอียด ดังนี้

  (1) กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา

  (2) กรอกรหัสตามกิจกรรมที่ต้องการลงทะเบียน ได้แก่ 4 = ลงทะเบียนสอบซ่อม

  (3) กรอกปีการศึกษาลงทะเบียน ได้แก่ 56

  (4) กรอกรหัสภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ได้แก่ 4 = สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1

  (5) กรอกจำนวนชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสอบซ่อม เช่น 1 หรือ 2 หรือ 3

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

  สำหรับการลงทะเบียนสอบซ่อมนักศึกษาไม่ต้องกรอกในช่องของวัสดุ ได้แก่ (6.1) (7.1) และ (8.1) 

โดยขอให้เว้นว่างไว้ตามแบบฟอร์ม 

คำเตือน  โปรดตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษากับการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตรงกัน

** ชำระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ     ** ค่าธรรมเนียม 10 บาท
(1) รหัสนักศึกษา (2) ชนิดการลงทะเบียน (3) ปีการศึกษา (4) ภาคการศึกษา (5) จำนวนชุดวิชา

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Company Code : MDSTOU

เลขที่บัญชี  189-0-00555-2 (Payment : Sys)

Comp Code 796

(Code US01)

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตัวอักษร

สาขาผู้รับฝาก

เพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อนักศึกษา โทร.

วันที่

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ค่าลงทะเบียน

ค่าบำรุงการศึกษา

รวม (จำนวน)

** รับชำระเฉพาะเงินสด **
(1)

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

(2)

( Ref. No.1)

( Ref. No.2)

(3) (4) (5)

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ Pay at Post

แจ้งวัฒนะ

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

2,600

สองพันหกร้อยบาทถ้วน.

1ธันวาคม2556
นางสาวรักดีรักการเรียน 0816324280

1 6 4 2 6
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รายละเอียดค่าลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ (จากหัวข้อ 2.2 ในหัวข้อ ข.)

ล าดับที่ รหสัชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ค่าธรรมเนียม
สอบซ่อม

วัสดุกิจกรรม
เสรมิทกัษะ

   รวมต่อ  
 1 ชุดวิชา

1 16344 การพดูและการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสียง 200 2,400 2,600
2 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 200 2,400 2,600
3 16440 การเขียนส าหรับส่ือส่ิงพมิพ์ 200 2,400 2,600
4 16445 การจัดและการผลิตรายการวทิยุกระจายเสียงเบื้องต้น 200 100 300
5 16448 การผลิตรายการโทรทศัน์เบื้องต้น 200 2,400 2,600
6 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 200 2,400 2,600
7 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 200 2,000 2,200
8 27104 วทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์เพื่อการศึกษา 200 1,300 1,500
9 32477 การจัดการธรุกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธรุกิจ

ตัวแทนทอ่งเที่ยว 200 3,000 3,200
10 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 200 2,000 2,200
11 51207 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 200 2,000 2,200
12 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 200 2,000 2,200
13 54107 การฝึกปฏบิติังานอาชีวอนามัย ความปลอดภยั                   

และเออร์กอนอมิคส์ 200 2,100 2,300
14 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน 200 2,100 2,300
15 55311 การฝึกปฏบิติัเวชกรรมและนวดแผนไทย 200 3,300 3,500
16 55319 การฝึกปฏบิติัเวชกรรมแผนไทย 200 3,300 3,500
17 55320 ร่างกายมนุษย์ 200 400 600
18 93256 การฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะการผลิตพชื 200 - 200
19 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตวป์กี 200 1,300 1,500
20 93455 การฝึกปฏบิติัการจัดการการผลิตพชื 200 - 200
21 93460* การฝึกปฏบิติัการจัดการการผลิตสัตว์ 200 1,600 1,800
22 96401 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 200 1,100 1,300
23 96413* การออกแบบและพฒันาเวบ็ 200 1,400 1,600
24 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 200 2,000 2,200
25 97315 เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วสัดุ และการบ ารุงรักษาในอุตสาหกรรม 200 2,000 2,200
26 97403 เทคโนโลยีก่อนพมิพ์ 200 2,500 2,700
27 97405 กระบวนการพมิพพ์ื้นลึก  การพมิพพ์ื้นฉลุลายผ้า                 

และการพมิพไ์ร้แรงกด 200 2,500 2,700
28 99311 ระบบส านักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 200 1,400 1,600

หมายเหตุ  *  เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ ค่าวสัดุกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลง ขอใหน้ักศึกษาติดตาม
       ข่าวประชาสัมพนัธข์องมหาวทิยาลัย

หมายเหตุ  *  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตาม

   ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
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10103   ทักษะชีวิต 10131   สังคมมนุษย์
10111   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 10141   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10161   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 10172   การอ่านภาษาอังกฤษ
10163   ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 11111   สังคมและวัฒนธรรมไทย
10171   การใช้ภาษาอังกฤษ 12407   แนวคิดไทย
12301   วิวัฒนาการการเมืองไทย 13203   การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
13201   สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13411   ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
13322   การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ 14212   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
13413   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 14317   การอ่านภาษาอังกฤษ 2
14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 15203   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิทยุและโทรทัศน์
15201   หลักและทฤษฎีการสื่อสาร 15206   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
15205   หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 15233   ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
16426   การสร้างสรรค์งานโฆษณา   ส าหรับนักนิเทศศาสตร์
16440   การเขียนส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ 15307   กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
16445   การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 20101   พ้ืนฐานการศึกษา
16448   การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 20301   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
16452   การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 20302   สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
16457   การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 21312   สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
20303   จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 22231   สังคมศึกษา 1:  ภูมิศาสตร์ส าหรับครู
21002   นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 22251   คณิตศาสตร์ 1:  เซต ระบบจ านวน 
21322   สื่อการสอนระดับประถมศึกษา   และเรขาคณิตวิเคราะห์
22211   ภาษาไทย 1:  การใช้ภาษาส าหรับครู 22302   สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
22241   วิทยาศาสตร์ 1:  เคมี - ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 22304   การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
22311   ภาษาไทย 3:  ภาษาศาสตร์ส าหรับครู 24415   การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
22331   สังคมศึกษา 3:  เศรษฐศาสตร์ส าหรับครู 25304   การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
22341   วิทยาศาสตร์ 3:  แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
22351   คณิตศาสตร์ 3:  เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม 27401   สื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

  เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น 30201   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหาร
22401   วรรณกรรมมัธยมศึกษา 30210   การจัดการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด
23304   โรงเรียนกับชุมชน 31302   การส ารวจปริมาณและการประมาณราคา
24403   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์ 31402   การจัดการทรัพยากรอาคาร
24404   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ- 32204   การบัญชีขั้นต้น

  และสร้างเสริมประสบการณ์ 32207  การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
24405   การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ 32209   การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ
24413   การประเมินโครงการ 32303   การจัดการการเงิน
27416   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 32304   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
30204   องค์การและการจัดการ 32316   การจัดการการขายและศิลปะการขาย
30205   คณิตศาสตร์และสถิติ 32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 32335   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการท่องเที่ยวและ
31301   การวางแผนงานก่อสร้าง   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2556
วันเสาร์ที ่ 1  กุมภาพันธ์  2557

เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
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31405   การวิเคราะห์โครงการ 32413   การจัดการงานขนส่งสินค้า
32201   คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ 32426   การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
32205   การบัญชีขั้นกลาง 2 32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 32437   การประกันวินาศภัย 1
32210   องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 32443   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
32301   การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ   และการสอบบัญชี
32310   ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน 32444   การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
32311   การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 32446   การบัญชีเพ่ือการจัดการขั้นสูง
32324   การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน 32447   การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร

  และการควบคุมภายใน 32449   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
32333   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 32451   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจน าเข้า-ส่งออก
32338   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 32453   การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
32401   การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 32463   การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว
32448   การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ 32466   การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
32454   การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม 32475   การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

  ทางการเงิน 32478   การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ
32474   การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด   และการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล
32477   การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ 33202   การคลังและงบประมาณ

  ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 33205   การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ®
33206   การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน® 33306   ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ ®
33304   ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 33447   การจัดบริการสาธารณะของท้องถ่ิน
33308   นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ® 33449   การบริหารการบริการสาธารณะ
41211   กฎหมายแพ่ง 1:  บุคคล นิติกรรม สัญญา 33451   การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
41212   กฎหมายแพ่ง 2:  หน้ี ละเมิด 41003   การบริหารจัดการชุมชน
41432   กฎหมายอาญา 3:  ความผิดอาญาตามกฎหมายอ่ืน 41231   กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบัญญัติทั่วไป
41451   กฎหมายระหว่างประเทศ 41321   กฎหมายพาณิชย์ 1:  ซ้ือขาย เช่าทรัพย์  เช่าซ้ือ
51309   การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 41342   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:  วิธีพิจารณาความแพ่ง
52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข   และกฎหมายล้มละลาย
53203   สขุภาพกับการพัฒนา 41421   กฎหมายภาษีอากร 1:  ภาษีเงินได้
53304   การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข 51201    มโนมติและกระบวนการพยาบาล
54101   วิศวกรรมพ้ืนฐานส าหรับงานอาชีวอนามัย 51206    สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล

  และความปลอดภัย 51304   ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล
54103   หลักความปลอดภัยในการท างาน 52302   วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
54110   การจัดสวัสดิการเพ่ือสุขภาพของพนักงาน และครอบครัว 52306   การท างานชุมชนด้านสาธารณสุข
54115   กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ 53407   การบริหารงานสาธารณสุข

  ความปลอดภัย 54102   การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย 54111   ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
55302   วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 55309   จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเก่ียวกับการแพทย์แผนไทย
55310   นวดแผนไทย 1 55317   เวชกรรมแผนไทย 1
55311   การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย 55319   การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
55313   ผดุงครรภ์แผนไทย 57301   การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
56201   โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ที ่ 1  กุมภาพันธ์  2557 (ตอ่)
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60328   สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น 60227   ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60331   เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 60450   เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
60370   เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 60482   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
61401   การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 61408   เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
70201   คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 70202   คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
70301   พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู 70313   อาหารบ าบัดโรค
70433   การพัฒนาที่อยู่อาศัย 70321   ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
70434   การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 70324   อนามัยครอบครัว
71203   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 71111   จิตวิทยาการบริการ
71215   การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร 71200   มนุษย์กับระบบนิเวศ
71310   การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร 71309   สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
71430   ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจอาหาร 71331   การจัดการธุรกิจอาหาร
72201   ครอบครัวศึกษา 80202   สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
72301   พัฒนาการวัยรุ่น 80205   พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
81311   หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 81310   ปรัชญาการเมือง
81417   การบริหารและการพัฒนาองค์การ 81314   หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
82323   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 81427   กฎหมายอาญาส าหรับรัฐศาสตร์
82423   การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 82322   สังคมโลก
91209   การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 82325   ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
91324   หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพ่ือสิ่งแวดล้อม 82422   มหาอ านาจกับการเมืองโลก
91413   การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร 90406   ดิน น้ า และปุ๋ย
92217   ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพ่ือการจัดการ 91307   การพัฒนาชุมชนเกษตร
92424   การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 91428   กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
93335   วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 91465   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
93434   ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพ่ือการจัดการการผลิตสัตว์ 92220   กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
93454   สารสนเทศเพ่ือการจัดการการผลิตพืช 93354   อาหารและการให้อาหารสัตว์
94431   การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 93457   การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  (ไม ่ฝึกปฏิบัติ )
96102   คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 93458   การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
96405   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 93460   การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
97315   เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบ ารุงรักษา 94432   สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร

  ในอุตสาหกรรม 96302   สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น
97402   การออกแบบทางการพิมพ์ 96304   การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
97403   เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 97101   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการพิมพ์
97419   มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม 97212   เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม

  และมาตรฐานอุตสาหกรรม 97214  วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
99313   การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 97301   วัสดุทางการพิมพ์
99314   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 97420   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  ส าหรับอุตสาหกรรม
99315   สถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการ
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10121   อารยธรรมมนุษย์ 10151   ไทยศึกษา
10152   ไทยกับสังคมโลก 11201   คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์
10201   ประวัติศาสตร์ไทย 12305   ศิลปะกับสังคมไทย
11112   วัฒนธรรมพ้ืนบ้านของไทย 12409   ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
12306   วรรณคดีไทย 13312   การวิเคราะห์สารสนเทศ
13412   แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 13323   การจัดการการเงินและการจัดการการด าเนินงาน

  และวิทยาศาสตร์ 13401   ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
13421   การจัดการงานส านักงาน 13414   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถ่ิน
14111   ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 14215   ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
14318   หลักการแปล 14320  การออกเสียงภาษาอังกฤษ
14422   การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล 15202   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสื่อสิ่งพิมพ์
15204   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาพน่ิงและภาพยนตร์ 16338   การข่าวเบื้องต้น
15231   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสื่อมวลชน 16344   การพูดและการแสดงส าหรับวิทยุกระจายเสียง
15309   พฤติกรรมการสื่อสาร 16347   การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
15336   การบริหารกิจการสื่อสาร 16350   ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
15337   การสื่อสารกับการพัฒนา 16353   การสื่อสารการตลาด
20202   วิทยาการการสอน 16412   ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
20203   การศึกษากับชีวิตและชุมชน 20304   พ้ืนฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
21001   พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 20401   ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
21401   วรรณกรรมประถมศึกษา 21003   การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย
22432   สังคมศึกษา 5:  ประวัติศาสตร์ไทยส าหรับครู 21201   พฤติกรรมวัยเด็ก
22433   สังคมศึกษา 6:  รัฐศาสตร์ส าหรับครู 21211   วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา
24414   การประเมินหลักสูตร 21413   การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
25406   กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว 21423   การสอนกลุ่มการงานและพ้ืนฐานอาชีพ
26301   การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 22151   ความคิดเชิงวิเคราะห์
27101   อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 22305   พฤติกรรมวัยรุ่น
30105   การบัญชีและการเงินเพ่ืองานก่อสร้าง 22412   ภาษาไทย 5:  การอ่านส าหรับครู
30203   การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 22413   ภาษาไทย 6:  การเขียนส าหรับครู
30206   กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 22455   ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจ านวน
30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพ่ือการจัดการ 24402   การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 24407   ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
31409   เทคนิคและเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง 24412   การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
32302   การจัดการการตลาด 25302   หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
32314   การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 25407   ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
32326   การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพ่ือสร้างสมรรถนะ 26403  แหล่งวิทยาการชุมชนเพ่ือการศึกษานอกระบบ
32332   การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 26407   ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
32336   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 27104   วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา
32361   ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 31304   ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง
32403   พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 31406   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
32422   หลักการประกันภัย 32208   การบัญชีขั้นกลาง  2  รายงานการเงิน 
32438   การประกันชีวิต 1   และการวิเคราะห์งบการเงิน
32445   การบัญชีระหว่างประเทศ 32322   การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี 
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32455   ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 32325   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และการจัดการความรู้
32473   การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 32339   การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต
32479   การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม 32435   ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
33203   เศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหารรัฐกิจ 32441   ประสบการณ์วิชาชีพประกันภัย
33307   กฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติงานส าหรับ 32456   ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

  นักปกครองท้องที่ ® 32457   การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
33421   หลักการบริหารท้องถ่ิน 32481   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
33432   การบริหารส านักงาน   และการโรงแรม
33435   อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 32482   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
33439   กฎหมายเก่ียวกับภาษีสรรพสามิต 32483   สัมมนาการบัญชีการเงิน และสัมมนาการบัญชีบริหาร
33443   การบริหารการเปลี่ยนแปลง 33204   กฎหมายเก่ียวกับการบริหารการปกครองท้องที่ ®

33448   การบริหารการคลังท้องถ่ิน 33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน
33450   การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เก้ือกูล 33401   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
40101   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป 41001   กฎหมายเก่ียวกับผู้น าชุมชน
40103   กฎหมายเกษตร 41004   เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน
41002   เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง 41232   กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

  ส าหรับผู้น าชุมชน 41322   กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย 
41201   กฎหมายมหาชน 41341   กฎหมายวิธีสบญัญัติ 1:  หลักทั่วไปในวิธีพิจารณา
41311   กฎหมายแพ่ง 3:  ครอบครัว มรดก   ความแพ่ง
41343   กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 41444   ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
51102   การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 41452   สถาบันระหว่างประเทศ
52204   กฎหมายเก่ียวกับสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม 41454   กฎหมายสิทธิมนุษยชน

  และนิติเวชศาสตร์ 50101   วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
52307   อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข 50301   การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 51207   การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
53405   หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 52402   ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
54104   สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 53202   การสาธารณสุขทั่วไป
54113   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน 53406   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
55304   แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 54107   การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
55312   ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย   และเออร์กอนอมิคส์
55314   เภสัชกรรมแผนไทย 1 (ปรับชื่อจากเดิม "เภสัชกรรมแผนไทย") 54109   การยศาสตร์
57203   ทางเลือกส าหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข 55303   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 55320   ร่างกายมนุษย์
60323   เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 60339   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
61405   พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 60473   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
70203   หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60499   ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
70311   ชีวเคมีพ้ืนฐาน 70302   สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
70322   พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม 70312   อาหารและโภชนาการ
70413   การจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน 70431   ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
70421   กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 71219   ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร
71112   อุตสาหกรรมการบริการ 71436   ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร
71202   โภชนาการมนุษย์ 72202   พัฒนาการวัยเด็ก
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เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.

71308   เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร 80203   ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
80101   ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย 80410   ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
80102   หลักพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์ 81415   การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
80309   ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 90303   พืชเศรษฐกิจ
81428   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 91310   หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร

  และพยานหลักฐาน  ส าหรับรัฐศาสตร์ 91463   ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพ่ือการจัดการ
90305   การผลิตสัตว์   ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
91108   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการส่งเสริมการเกษตร 91418   ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
91427   การป่าไม้ชุมชน 91467   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
92116   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการสหกรณ์   และสิ่งแวดล้อม
92221   เศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหารธุรกิจสหกรณ์ 92322   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสหกรณ์
92423   วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 92425   ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
93352   หลักการจัดการการผลิตพืช 93256   การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
93455   การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 93442   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
93461   การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 93446   การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก  (มีฝึกปฏิบัติ)
94329   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจการเกษตร 93448   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
96401   ระบบส านักงานอัตโนมัติ 93462   การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม่ฝึกปฏิบัติ)
96413   การออกแบบและพัฒนาเว็บ 94433   ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 96409   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
97317   ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิต 96411   ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

  ในอุตสาหกรรม 96412   การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
97405   กระบวนการพิมพ์พ้ืนลึก  การพิมพ์พ้ืนฉลุลายผ้า 97210   คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  และการพิมพ์ไร้แรงกด 97215   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97410   การจัดการธุรกิจการพิมพ์ 97302   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์
97423   การวางผังโรงงานและการศึกษาการท างาน 97409   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์

  ในอุตสาหกรรม 97421   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
99311   ระบบส านักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99411   การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

                                                                      สิ้นสุดการสอบ สิ้นสุดการสอบ

  รวมทั้งหมด 433 ชุดวิชา
รวมทั้งหมด  432  ชุดวิชา
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