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รายช่ือชุดวชิาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2554  
(ลงวนัที่ 18 สิงหาคม 2554) 

 

สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
 แขนงวชิาไทยคดีศึกษา  (หลักสูตรเก่า  5 หน่วยกติ ) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
12701 การวจิยัดา้นไทยคดีศึกษา 
12702 การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงทาง

สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วฒันธรรมไทย 

12742 สมัมนาการพฒันาสงัคมไทย ตาม
แนวสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

12798 วทิยานิพนธ์  1 
12798 วทิยานิพนธ์  2 
12798 วทิยานิพนธ์  3 

12703 สมัมนาไทยคดีศึกษา 
12741 การพฒันาจากมุมมองของสงัคมวทิยา

และมานุษยวทิยา 
12798 วทิยานิพนธ์  1 
12798 วทิยานิพนธ์  2 
12798 วทิยานิพนธ์  3 
12799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตไทยคดีศึกษา 

12798 วทิยานิพนธ์  3 (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
12799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตไทยคดีศึกษา 
  
  
  
  
  

 
 แขนงวชิาไทยคดีศึกษา  

(หลกัสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

12711 การวจิยัดา้นไทยคดีศึกษา 
12712 การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงทาง

สงัคมและวฒันธรรมไทย 
12795   วทิยานิพนธ์  1 
12795   วทิยานิพนธ์  2 

12713 สมัมนาไทยคดีศึกษา 
12721 วธีิวทิยาในการวจิยัทางสงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ 
12795   วทิยานิพนธ์  1 
12795   วทิยานิพนธ์  2 
12795   วทิยานิพนธ์  3 
12795   วทิยานิพนธ์  4 
12796   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์ 
            มหาบณัฑิตไทยคดีศึกษา 

12795   วทิยานิพนธ์  3 (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
12795   วทิยานิพนธ์  4 (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
12796   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์ 
            มหาบณัฑิตไทยคดีศึกษา 
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 แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์ (หลกัสูตรเก่า  5 หน่วยกติ) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

13701 การจดัการขั้นสูงส าหรับสถาบนั
บริการสารสนเทศ 

13702 การวจิยัทางสารสนเทศศาสตร์ 
13703 การจดัเก็บและการคน้คืนสารสนเทศ 
13714 สมัมนาการจดัการสารสนเทศ 

ปิดสอน ท่ี ศธ 0522.15(1)/190 
4/5/2554 

13715 สมัมนาการบริการสารสนเทศ 
13798 วทิยานิพนธ์  1 
13798 วทิยานิพนธ์  2 
13798 วทิยานิพนธ์  3 

13702 การวจิยัทางสารสนเทศศาสตร์ 
13711 เทคโนโลยเีพื่อการจดัการสารสนเทศ 
13798 วทิยานิพนธ์  1 
13798 วทิยานิพนธ์  2 
13798 วทิยานิพนธ์  3 
13799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตสารสนเทศศาสตร์ 

 13798 วทิยานิพนธ์  3  (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
13799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตสารสนเทศศาสตร์ 
  
  
  

 
 

แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์   
(หลกัสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
13721  การจดัการขั้นสูงส าหรับองคก์ารสารสนเทศ 
13723   การจดัการโครงสร้างสารสนเทศและการคน้คืน 
 

12722   การวจิยัและสถิติประยกุตท์างสารสนเทศศาสตร์ 
13731    เทคโนโลยเีพื่อการจดัการสารสนเทศ 
13733    ผูใ้ชแ้ละการบริการสารสนเทศ 
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สาขาวชิานิเทศศาสตร์  (หลกัสูตรเก่า  5 หน่วยกติ) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
15701 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการส่ือสาร 
16701 นิเทศศศาสตร์ศึกษา 
16702 สมัมนานิเทศศาสตร์ 
16703 บูรณาการวชิาชีพนิเทศศาสตร์ 
16797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
16798 วทิยานิพนธ์  1 
16798 วทิยานิพนธ์  2 
16798 วทิยานิพนธ์  3 

15702 การวจิยัและสถิติประยกุตท์างนิเทศศาสตร์ 
15703 เทคโนโลยกีารจดัการการส่ือสาร 
16704 การประยกุตนิ์เทศศาสตร์เพื่อการพฒันา 
16797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
16798 วทิยานิพนธ์  1 
16798 วทิยานิพนธ์  2 
16798 วทิยานิพนธ์  3 
16799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์ 
             มหาบณัฑิตนิเทศศาสตร์ 

16797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ                     
(แกส้ญัลกัษณ์ I) 

16798 วทิยานิพนธ์  3  
             (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
  
  
  
  

 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์  
 (หลกัสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
15711 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการส่ือสาร 
15712 การวจิยัและสถิติประยกุตท์างนิเทศศาสตร์ 
16712 สมัมนานิเทศศาสตร์ 
16713 การบูรณาการวชิาชีพเพื่อประยกุตใ์ชใ้นงาน

นิเทศศาสตร์ 
16717   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
16718 วทิยานิพนธ์  1 
16718 วทิยานิพนธ์  2 
 

15713 เทคโนโลยกีารจดัการการส่ือสาร 
16711 นิเทศศาสตร์ศึกษา 
16717 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
16718 วทิยานิพนธ์  1 
16718 วทิยานิพนธ์  2 
16718 วทิยานิพนธ์  3 
16718 วทิยานิพนธ์  4 
16719 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตนิเทศศาสตร์ 

16717 การศึกษาคน้ควา้อิสระ                     
(แกส้ญัลกัษณ์ I) 

16718 วทิยานิพนธ์  3 
             (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
16718 วทิยานิพนธ์  4 
             (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
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สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
 แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน  (หลกัสูตรเก่า  5 หน่วยกิต) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
20701 การวจิยัหลกัสูตรและกระบวนการเรียน

การสอน 
20702 การพฒันาหลกัสูตรและวทิยวธีิทางการ

สอน 
20797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
20798 วทิยานิพนธ์  1 
20798 วทิยานิพนธ์  2 
20798 วทิยานิพนธ์  3 
20799 ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิตหลกัสูตร

และการสอน 
21712 สมัมนาการปฐมวยัศึกษา 
21713 การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั 
21715 การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
21722 สมัมนาการประถมศึกษา 
21724 การนิเทศการสอนในระดบัประถมศึกษา 
21725 การวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนระดบัประถมศึกษา 
22715 สมัมนาการมธัยมศึกษา 
22721 การพฒันาทกัษะทางภาษา 
22724 คณิตศาสตร์ประยกุต ์
22726 สกลทรรศน์ศึกษา 
22729 ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ขั้นสูงส าหรับครู 
22730 พฤกษศาสตร์ขั้นสูงส าหรับครู 
22733 เคมีอินทรียข์ั้นสูงส าหรับครู 

20703 บริบททางการศึกษา 
20797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
20798 วทิยานิพนธ์  1 
20798 วทิยานิพนธ์  2 
20798 วทิยานิพนธ์  3 
20799 ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิต

หลกัสูตร 
            และการสอน 
21711 หลกัการและแนวคิดทางการปฐมวยั

ศึกษา 
21712 สมัมนาการปฐมวยัศึกษา 
21715 การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
21721 ทกัษะและประสบการณ์พ้ืนฐานส าหรับ 
             เด็กประถมศึกษา 
21722 สมัมนาการประถมศึกษา 
21725 การวดัประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ระดบัประถมศึกษา 
22711 สารัตถะและวทิยวธีิทางวชิาภาษาไทย 
22712 สารัตถะและวทิยวธีิทางวชิาคณิตศาสตร์ 
22713 สารัตถะและวทิยวธีิทางวชิาสงัคมศึกษา 
22714 สารัตถะและวทิยวธีิทางวชิาวทิยาศาสตร์ 
22715 สมัมนาการมธัยมศึกษา 
 

20797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ  
20798 วทิยานิพนธ์  3  
20799 ประสบการณ์มหาบณัฑิต

วชิาชีพมหาบณัฑิต
หลกัสูตรและการสอน 
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สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
 แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน  
  (หลกัสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
21701 การวจิยัหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
22745 สมัมนาหลกัสูตรและการสอน 
22741 สมัมนาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
             ระดบัปฐมวยัศึกษา 
20795   วทิยานิพนธ์  1 
20795   วทิยานิพนธ์  2 

วชิาเอกปฐมวยัศึกษา 
22740 หลกัการและแนวคิดทางการปฐมวยัศึกษา 
22744 การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
วชิาเอกภาษาไทย 
22746 สารัตถะและวทิยวธีิทางภาษาไทย 
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
22747 การพฒันาทกัษะทางภาษา 
22748    วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 
22749 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย 
วชิาเอกคณิตศาสตร์ 
22750 สารัตถะและวทิยวธีิทางคณิตศาสตร์ 
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
22751 คณิตศาสตร์ประยกุต ์
22753 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วชิาเอกสังคมศึกษา 
22754 สารัตถะและวทิยวธีิทางสงัคมศึกษา 
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
22755 โลกาภิวตัน์ศึกษา 
22757 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้สงัคมศึกษา 
วชิาเอกวทิยาศาสตร์ 
22758 สารัตถะและวทิยวธีิทางวทิยาศาสตร์ 
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
22759 ชีววทิยาและเคมีส าหรับครู 
22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับครู 
22761 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
20795   วทิยานิพนธ์  1 
20795   วทิยานิพนธ์  2 
20795   วทิยานิพนธ์  3 
20795   วทิยานิพนธ์  4 
20796   ประสบการณ์ มหาบณัฑิตหลกัสูตร 
            และการสอน 

20795   วทิยานิพนธ์  3 
20795   วทิยานิพนธ์  4 
20796   ประสบการณ์ 

มหาบณัฑิตหลกัสูตร 
             และการสอน 
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แขนงวชิาบริหารการศึกษา  (หลกัสูตรเก่า  5 หน่วยกติ) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

23700   ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหาร
การศึกษา 

23701   การวจิยัการบริหารการศึกษา 
23705   สมัมนาการบริหารการศึกษา(เปิดเพ่ิม) 
23710   บริบททางการบริหารการศึกษา  
23711 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการและ

เทคโนโลยกีารบริหารการศึกษา  
(ปิดสอน ท่ี ศธ 0522.16(บ)/1338 
11/08/2554) 

23712 การพฒันาระบบการจดัการการเรียนรู้ 
23797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
23798 วทิยานิพนธ์  1 
23798 วทิยานิพนธ์  2 
23798 วทิยานิพนธ์  3 
23799 การพฒันาทกัษะและประสบการณ์

วชิาชีพส าหรับผูน้ าทางการศึกษา 
            (ฉบบัปรับปรุง) 

23712 การพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้ 
23797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
23798 วทิยานิพนธ์  1 
23798 วทิยานิพนธ์  2 
23798 วทิยานิพนธ์  3 
23799 การพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาชีพ

ส าหรับผูน้ าทางการศึกษา (ฉบบัปรับปรุง) 

23797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ  
23798 วทิยานิพนธ์  3  
  
  
  
  

 

แขนงวชิาบริหารการศึกษา 
   (หลกัสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
23720  ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารการศึกษา 
23721  การวจิยัการบริหารการศึกษา  

23712    การพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้ 
23722    การบริหารวชิาการและทรัพยากรการศึกษา 
23723    นโยบาย  การวางแผน  และการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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แขนงวชิาการแนะแนว  (หลักสูตรเก่า 5 หน่วยกติ) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
25798 วทิยานิพนธ์  1 
25798 วทิยานิพนธ์  2 
25798 วทิยานิพนธ์  3 
25799 ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิต 
              การแนะแนว 

25798 วทิยานิพนธ์  1 
25798 วทิยานิพนธ์  2 
25798 วทิยานิพนธ์  3 
25799 ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิต

การแนะแนว 
 

25798 วทิยานิพนธ์  3  
25799 ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิต

การแนะแนว  
  
  
  
  

  
แขนงวชิาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 

   (หลกัสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

25711  แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
25712   การวจิยัทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา  

25713   การสมัมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
25714   การพฒันาเคร่ืองมือและกิจกรรมแนะแนวและ 
             การปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
25715   การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยาในองคก์ร 

 

แขนงวชิาการวดัและประเมินผลการศึกษา (หลกัสูตรเก่า  5 หน่วยกติ) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

24704   สมัมนาการประเมินการศึกษา 
24721   การประเมินนโยบาย แผนงาน 
             และโครงการ 
24722   การประเมินหลกัสูตรและการเรียน 
              การสอน 
24797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
24798 วทิยานิพนธ์  1 
24798 วทิยานิพนธ์  2 
24798 วทิยานิพนธ์  3 
24799 ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิต 
             การประเมินการศึกษา 

24721   การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ 
24722   การประเมินหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
24797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
24798 วทิยานิพนธ์  1 
24798 วทิยานิพนธ์  2 
24798 วทิยานิพนธ์  3 
24799 ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิต 
             การประเมินการศึกษา 

24797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
24798 วทิยานิพนธ์  3 
24799 ประสบการณ์วชิาชีพ

มหาบณัฑิตการประเมิน
การศึกษา  
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 แขนงวชิาการวดัและประเมินผลการศึกษา 
   (หลกัสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 24725  การวจิยัและสถิติทางการศึกษา 
 24726  วธีิวทิยาการประเมินทางการศึกษา 

24727   สมัมนาการประเมินการศึกษา 
24728   การประเมินนโยบาย  แผนงาน  และโครงการ 
24729   การประเมินหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

 
แขนงวชิาการศึกษานอกระบบ  (หลกัสูตรเก่า  5 หน่วยกติ) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
26798 วทิยานิพนธ์  2 
26798 วทิยานิพนธ์  3 
26799 ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิต

การศึกษานอกระบบ 

26798 วทิยานิพนธ์  3 
26799 ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิต

การศึกษานอกระบบ 

26798 วทิยานิพนธ์  3 (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
26799 ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิต

การศึกษานอกระบบ 
  
  
  

 

 แขนงวชิาการศึกษานอกระบบ  
วชิาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

   (หลกัสูตรปรับปรุง  6  หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

26707   ปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและ 
               การศึกษาตามอธัยาศยั 
26710     การเรียน  การสอน  การฝึกอบรม การพฒันา      
               ส่ือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

26708   การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษานอกระบบ 
              และการศึกษาตามอธัยาศยั   
26709   สมัมนาการบริหารจดัการการศึกษานอกระบบ 
             และ การศึกษาตามอธัยาศยั 

 
แขนงวชิาการศึกษานอกระบบ  
วชิาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

   (หลกัสูตรปรับปรุง  6  หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

23720     ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารการศึกษา 
26707   ปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและ 
              การศึกษาตามอธัยาศยั 
 

26708   การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษานอกระบบ 
              และการศึกษาตามอธัยาศยั   
26709   สมัมนาการบริหารจดัการการศึกษานอกระบบ 
             และ การศึกษาตามอธัยาศยั 
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แขนงวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  (หลกัสูตรเก่า  5 หน่วยกติ) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

27701 การวจิยัเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
27711 การจดัระบบทางการศึกษา 
27712 เทคโนโลยแีละส่ือสารการสอน 
27713 การจดัการงานเทคโนโลยแีละส่ือสาร

การศึกษา 
27744 เทคโนโลยแีละส่ือสารการฝึกอบรม 
27797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
27798 วทิยานิพนธ์  1 
27798 วทิยานิพนธ์  2 
27798 วทิยานิพนธ์  3 
27799 ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิต

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 

27732 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และ
โทรคมนาคมทางการศึกษา 

27741 เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา
กบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

27752 สมัมนาการวจิยัและทฤษฎีทาง
เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 

27797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
27798 วทิยานิพนธ์  1 
27798 วทิยานิพนธ์  2 
27798 วทิยานิพนธ์  3 
27799 ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิต

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 

27797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ   
27798 วทิยานิพนธ์  3  
27799 ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิต

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา  
  
  

 
 แขนงวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
          (หลกัสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
27702 การวจิยัเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
27703 การจดัระบบทางการศึกษา 
27706   เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
27707   การจดัการงานเทคโนโลยแีละส่ือสาร

การศึกษา 
27794   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
27795   วทิยานิพนธ์  1 
27795   วทิยานิพนธ์  2 
27796   ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิตและ

เทคโนโลย ีส่ือสารการศึกษา 

27704 สมัมนาทางเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
27705 เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์
27794   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
27795   วทิยานิพนธ์  1 
27795   วทิยานิพนธ์  2 
27795   วทิยานิพนธ์  3 
27795   วทิยานิพนธ์  4 
27796   ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิตเทคโนโลย ี
             และส่ือสารการศึกษา 

27794   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
27795   วทิยานิพนธ์  3 
27795   วทิยานิพนธ์  4 
27796   ประสบการณ์วชิาชีพ

มหาบณัฑิตเทคโนโลย ี
             และส่ือสารการศึกษา 
  
  

 
 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

(หลกัสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2554) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารการศึกษา 
23501 สารสนเทศและการวจิยัการบริหารการศึกษา 

23503 การจดัและการบริหารองคก์ารทางการศึกษา 
23599 การพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาชีพการบริหารการศึกษา 
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สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 
 แขนงวชิาบริหารธุรกจิ  (หลักสูตรเก่า  5 หน่วยกติ) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
32701 การจดัการองคก์ารและทรัพยากรมนุษย ์
32702 การบญัชีเพื่อการจดัการและการวางแผน

ภาษีอากร 
32703 การวเิคราะห์เชิงปริมาณและการจดัการ

การด าเนินงาน 
32704 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการ

จดัการการเงิน 
32705 การวจิยัธุรกิจและระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจดัการ 
32706 การวเิคราะห์ วางแผน และการควบคุม

ทางการตลาด 
32712 การวางแผนกลยทุธ์และการควบคุม 
32797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
32798 วทิยานิพนธ์  1 
32798 วทิยานิพนธ์  2 
32798 วทิยานิพนธ์  3 
32799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตบริหารธุรกิจ 

32701 การจดัการองคก์ารและทรัพยากรมนุษย ์
32702 การบญัชีเพื่อการจดัการและการวางแผน

ภาษีอากร 
32703 การวเิคราะห์เชิงปริมาณและการจดัการ

การด าเนินงาน 
32704 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการ

จดัการการเงิน 
32705 การวจิยัธุรกิจและระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจดัการ 
32706 การวเิคราะห์ วางแผน และการควบคุม

ทางการตลาด 
32707 สมัมนาการจดัการทัว่ไป 
32708 สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
32709 สมัมนาการจดัการการเงิน 
32710 สมัมนาการจดัการการตลาด 
32712 การวางแผนกลยทุธ์และการควบคุม 
32797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
32798 วทิยานิพนธ์  1 
32798 วทิยานิพนธ์  2 
32798 วทิยานิพนธ์  3 
32799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตบริหารธุรกิจ 

32797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ  
(แกส้ญัลกัษณ์ I) 

32798 วทิยานิพนธ์  3 
             (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
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 แขนงวชิาบริหารธุรกจิ    

(หลกัสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 ) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

32721 การจดัการองคก์ารและทรัพยากรมนุษย ์
32722 การบญัชีเพื่อการจดัการและการวางแผน

ภาษีอากร 
32723 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและ

การจดัการการด าเนินงาน 
32724 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการ

จดัการการเงิน 
32725   การวจิยัธุรกิจและระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจดัการ 
32726   การจดัการการตลาดและการจดัการ

เชิงกลยทุธ ์
32732  วทิยานิพนธ์  1 
32732  วทิยานิพนธ์  2 
 
 

32721 การจดัการองคก์ารและทรัพยากรมนุษย ์
32722 การบญัชีเพื่อการจดัการและการวางแผน

ภาษีอากร 
32723 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและการ

จดัการการด าเนินงาน 
32724 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการจดัการ

การเงิน 
32727   สมัมนาการจดัการทัว่ไป 
32728   สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
32729   สมัมนาการจดัการการเงิน 
32730  สมัมนาการจดัการการตลาด 
32731  สมัมนาการบญัชี 
32733  การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
32732  วทิยานิพนธ์  1 
32732  วทิยานิพนธ์  2 
32732  วทิยานิพนธ์  3 
32732  วทิยานิพนธ์  4 
32734  การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์ 
            มหาบณัฑิตบริหารธุรกิจ 

32733  การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
            (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
32732  วทิยานิพนธ์  3 
            (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
32732  วทิยานิพนธ์  4 
            (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
 
 

 
แขนงวชิาบริหารธุรกจิ  
(หลกัสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2554) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
32721 การจดัการองคก์ารและทรัพยากรมนุษย ์
32722 การบญัชีเพื่อการจดัการและการวางแผนภาษีอากร 

32723 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและการจดัการการด าเนินงาน 
32724 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการจดัการการเงิน 
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แขนงวชิาการตลาด (หลกัสูตรใหม่  6  หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
30701 การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละการ

จดัการการเงิน 
30702 การจดัการการตลาดและการจดัการ 
              การด าเนินงาน 
32715   การจดัการผลิตภณัฑ ์ราคา   
             และการจดัจ าหน่าย 
32730   สมัมนาการจดัการการตลาด 
32716   วทิยานิพนธ์  1 
32716   วทิยานิพนธ์  2 

32713 การจดัการการตลาดขั้นสูงและการวจิยั
การตลาด 

32714 พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ 

32730   สมัมนาการจดัการการตลาด 
32716   วทิยานิพนธ์  1 
32716   วทิยานิพนธ์  2 
32716   วทิยานิพนธ์  3 
32716   วทิยานิพนธ์  4 
32717   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
32718   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์ 
             มหาบณัฑิตการตลาด 

32716   วทิยานิพนธ์  3 
             (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
32716   วทิยานิพนธ์  4 
             (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
32717   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
             (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
 

 
 

 แขนงวชิาการตลาด 
 (หลกัสูตรใหม่ 6 หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2554) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
30701 การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละการจดัการการเงิน 
30702 การจดัการการตลาดและการจดัการการด าเนินงาน 

32713 การจดัการการตลาดขั้นสูงและการวจิยัการตลาด 
32714 พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
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 แขนงวชิาบริหารรัฐกจิ  (หลักสูตรเก่า  5 หน่วยกติ) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

33701 แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการรัฐประศาสนศาสตร์ 
33702 การบริหารภาครัฐ 
33704 การบริหารการพฒันา 
33705 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
33797  การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
33798 วทิยานิพนธ์  1 
33798 วทิยานิพนธ์  2 
33798 วทิยานิพนธ์  3 
33799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต 
            รัฐประศาสนศาสตร์ 

33703 ระเบียบวธีิวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
33706 นโยบายสาธาณะและการบริหาร

โครงการ 
33707 การบริหารองคก์าร 
33797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
33798 วทิยานิพนธ์  1 
33798 วทิยานิพนธ์  2 
33798 วทิยานิพนธ์  3 
33799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ 

33797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ  
(แกส้ญัลกัษณ์ I) 

33798 วทิยานิพนธ์  3 
             (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
  
  
  
  
  

 
แขนงวชิาบริหารรัฐกจิ  
(หลกัสูตรปรับปรุง  6  หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
33711 แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการ 
              รัฐประศาสนศาสตร์ 
33712 การบริหารภาครัฐ 
33714 การบริหารยทุธศาสตร์ 
33715 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
33718  การบริหารทอ้งถ่ิน 
33798 วทิยานิพนธ์  1 
33721 วทิยานิพนธ์  2 

33713 ระเบียบวธีิวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
33716 นโยบายสาธาณะ 
33717 การบริหารองคก์าร 
33721 วทิยานิพนธ์  1 
33721 วทิยานิพนธ์  2 
33721 วทิยานิพนธ์  3 
32721  วทิยานิพนธ์  4 
33723 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต 
              รัฐประศาสนศาสตร์ 

33721   วทิยานิพนธ์ 3 
             (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
32721  วทิยานิพนธ์  4 
             (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
33722   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
             (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
 

  
แขนงวชิาบริหารรัฐกจิ  
(หลกัสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2554) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
33711 แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการรัฐประศาสนศาสตร์ 
33712 การบริหารภาครัฐ 

33713 ระเบียบวธีิวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
33716 นโยบายสาธารณะ 
33717 การบริหารองคก์าร 
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สาขาวชิานิตศิาสตร์ 
 (หลกัสูตรใหม่  6  หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
40701 กฎหมายแพง่ลกัษณะสญัญา และลกัษณะละเมิดและ

หลกักฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 
40702 ระเบียบวธีิวจิยัและการวจิยัทางนิติศาสตร์ 
41704 กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง 
41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมืองชั้นสูง 
41717 กฏหมายวธีิพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง 
41797   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
41798   วทิยานิพนธ์  1 
41798   วทิยานิพนธ์  2 
41798   วทิยานิพนธ์  3 
41798   วทิยานิพนธ์  4 
41799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิตนิติศาสตร์ 

40701 กฎหมายแพง่ลกัษณะสญัญา และลกัษณะละเมิดและ 
             หลกักฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 
40702 ระเบียบวธีิวจิยัและการวจิยัทางนิติศาสตร์ 
41703 กฎหมายเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศและการลงทุน 
41704 กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง 
41706 กฎหมายส่ิงแวดลอ้มชั้นสูง 
41707 กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญาชั้นสูง 
41709   กฎหมายทรัพยสิ์นและธุรกิจอสงัหาริมทรัพยช์ั้นสูง 
41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมืองชั้นสูง 
41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง 
41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวทิยาชั้นสูง 
41717 กฏหมายวธีิพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง 
41718 การบริหารงานยติุธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง 
41797   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
41798   วทิยานิพนธ์  1 
41798   วทิยานิพนธ์  2 
41798   วทิยานิพนธ์  3 
41798   วทิยานิพนธ์  4 
41799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิตนิติศาสตร์ 

 
งดเปิดสอน ในภาค 1/2554 ที่ศธ 0522.18/1038 28/06/2554 

41703 กฎหมายเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศและการลงทุน 
41706 กฎหมายส่ิงแวดลอ้มชั้นสูง 
41707 กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญาชั้นสูง 
41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง 
41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวทิยาชั้นสูง 
41718 การบริหารงานยติุธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง 

 
 
 
 

 
  

  



หมายเหตุ  ขอ้มูลชุดวิชาท่ีเปิดให้ลงทะเบียนอาจมีการเปล่ียนแปลง นกัศึกษาสามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัทางเวปไซต ์
www.stou.ac.th   เลือก  บณัฑิตศึกษา  

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
 แขนงวชิาสาธารณสุขศาสตร์  (หลกัสูตรเก่า  5 หน่วยกติ) 
 วชิาเอกบริหารสาธารณสุข 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
50701 สถิติและระเบียบวธีิวจิยัในงาน

สาธารณสุข 
50702 วทิยาการระบาดประยกุตแ์ละการใช้

คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข 
53703 การบริหารจดัการเพื่อการพฒันางาน

สาธารณสุข 
53706 ประเด็นและแนวโนม้ทางการ

บริหารสาธารณสุข 
53797 การศึกษาคน้ควา้อิสระบริหาร

สาธารณสุข 
53798 วทิยานิพนธ์ 1: กระบวนการวจิยั

ทางการบริหารสาธารณสุข 
53798 วทิยานิพนธ์ 2: การเก็บรวบรวมและ

วเิคราะห์ขอ้มูล 
53798 วทิยานิพนธ์ 3: การเขียนรายงานและ

การสอบวทิยานิพนธ์ 
53799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตการบริหารสาธารณสุข 

53704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขส าหรับ
ผูบ้ริหารสาธารณสุข 

53705 ระบบสาธารณสุขและการวางแผนกล
ยทุธ์ในการพฒันางานสาธารณสุข 

53707 การฝึกปฏิบติังานการบริหาร
สาธารณสุข 

53797 การศึกษาคน้ควา้อิสระบริหาร
สาธารณสุข 

53798 วทิยานิพนธ์ 1: กระบวนการวจิยั
ทางการบริหารสาธารณสุข 

53798 วทิยานิพนธ์ 2: การเก็บรวบรวมและ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

53798 วทิยานิพนธ์ 3: การเขียนรายงานและ
การสอบวทิยานิพนธ์ 

53799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์
มหาบณัฑิตการบริหารสาธารณสุข 

 

53797 การศึกษาคน้ควา้อิสระบริหาร
สาธารณสุข  (แกส้ญัลกัษณ์ I) 

53798 วทิยานิพนธ์ 3: การเขียนรายงาน
และการสอบวทิยานิพนธ์ 

  (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
  
  
  
  
  

  
 วชิาเอกบริหารสาธารณสุข  

(หลกัสูตรปรับปรุง  6  หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

50703   สถิติและการวจิยัในการจดัการสุขภาพ 
50704   วทิยาการระบาดประยกุตก์บัการพฒันา

สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
53710   การจดัการเพื่อการพฒันาระบบสุขภาพ 
50794 วทิยานิพนธ์  1 
50794 วทิยานิพนธ์  2 

53708   การจดัการเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาสุขภาพ 
53711   เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวเิคราะห์ทางการเงิน 
50794 วทิยานิพนธ์  1 
50794 วทิยานิพนธ์  2 
50794 วทิยานิพนธ์  3 
50794  วทิยานิพนธ์  4 
53796   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต 
              การบริหารสาธารณสุข 

50794   วทิยานิพนธ์ 3 
             (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
50794  วทิยานิพนธ์  4 
             (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
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 วชิาเอกบริหารโรงพยาบาล  (หลกัสูตรเก่า  5 หน่วยกติ) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

50701 สถิติและระเบียบวธีิวจิยัในงาน
สาธารณสุข 

50702 วทิยาการระบาดประยกุตแ์ละการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข 

58705 การวางแผนกลยทุธ์และการพฒันา
คุณภาพบริการของโรงพยาบาล 

58798 วทิยานิพนธ์ 1: กระบวนการวจิยั
ทางการบริหารสาธารณสุข 

58798 วทิยานิพนธ์ 2: การเก็บรวบรวมและ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

58798 วทิยานิพนธ์ 3: การเขียนรายงานและ
การสอบวทิยานิพนธ์ 

58799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์
มหาบณัฑิตการบริหารโรงพยาบาล 

58703 การบริหารจดัการเพื่อการพฒันา
โรงพยาบาล 

58704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขส าหรับ
ผูบ้ริหารโรงพยาบาล 

58798 วทิยานิพนธ์ 1: กระบวนการวจิยั
ทางการบริหารสาธารณสุข 

58798 วทิยานิพนธ์ 2: การเก็บรวบรวมและ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

58798 วทิยานิพนธ์ 3: การเขียนรายงานและ
การสอบวทิยานิพนธ์ 

58799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์
มหาบณัฑิตการบริหารโรงพยาบาล 

58798 วทิยานิพนธ์ 3: การเขียนรายงาน
และการสอบวทิยานิพนธ์ 

  (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
  
  
  
  
  

  
 วชิาเอกบริหารโรงพยาบาล  

(หลกัสูตรปรับปรุง  6  หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

50703   สถิติและการวจิยัในการจดัการสุขภาพ 
50704   วทิยาการระบาดประยกุตก์บัการพฒันา

สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
58708   การจดัการเชิงกลยทุธ์ในการพฒันา

สุขภาพ 
50794 วทิยานิพนธ์  1 
50794 วทิยานิพนธ์  2 

58710   การจดัการเพื่อการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 
58711   เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจดัการทรัพยากร

ส าหรับผูบ้ริหารโรงพยาบาล 
50794 วทิยานิพนธ์  1 
50794 วทิยานิพนธ์  2 
50794 วทิยานิพนธ์  3 
50794  วทิยานิพนธ์  4 
58796   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต 
              การบริหารโรงพยาบาล 

50794   วทิยานิพนธ์ 3 
             (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
50794  วทิยานิพนธ์  4 
             (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
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วชิาเอกการจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม (หลักสูตรเก่า  5 หน่วยกติ) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

50701 สถิติและระเบียบวธีิวจิยัในงาน
สาธารณสุข 

50702 วทิยาการระบาดประยกุตแ์ละการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข 

59703 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัและ
การจดัการกากของเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

59704 พฤติกรรมมนุษยแ์ละสงัคมเก่ียวกบั
การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม 

59797 การศึกษาคน้ควา้อิสระการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม 

59798 วทิยานิพนธ์ 1: กระบวนการวจิยั
ทางการบริหารสาธารณสุข 

59798 วทิยานิพนธ์ 2: การเก็บรวบรวมและ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

59798 วทิยานิพนธ์ 3: การเขียนรายงานและ
การสอบวทิยานิพนธ์ 

59799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์
มหาบณัฑิตการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
อุตสาหกรรม 

59701 การจดัการคุณภาพน ้ าในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

59702 การจดัการและควบคุมมลพิษทาง
อากาศจากอุตสาหกรรม 

59705 สมัมนาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
อุตสหกรรม 

59797 การศึกษาคน้ควา้อิสระการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม 

59798 วทิยานิพนธ์ 1: กระบวนการวจิยั
ทางการบริหารสาธารณสุข 

59798 วทิยานิพนธ์ 2: การเก็บรวบรวมและ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

59798 วทิยานิพนธ์ 3: การเขียนรายงานและ
การสอบวทิยานิพนธ์ 

59799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์
มหาบณัฑิตการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
อุตสาหกรรม 

59797 การศึกษาคน้ควา้อิสระการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม                
(แกส้ญัลกัษณ์ I) 

59798 วทิยานิพนธ์ 3: การเขียนรายงาน
และการสอบวทิยานิพนธ์ 

  (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
  
  
  
  
  

 
 วชิาเอกการจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม   

(หลกัสูตรปรับปรุง  6  หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

50705   สถิติและระเบียบวธีิวจิยัส าหรับ
ส่ิงแวดลอ้ม 

59710   พฤติกรรมมนุษยแ์ละสงัคมเก่ียวกบั
การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม 

59711   ระบบ  เคร่ืองมือ และการจดัการความ
เส่ียงส าหรับส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม 

59712   การจดัการมูลฝอยและของเสียอนัตราย
จากอุตสาหกรรม 

50798 วทิยานิพนธ์  1 
50798 วทิยานิพนธ์  2 

59708   การจดัการคุณภาพน ้ าในโรงงานอุตสาหกรรม 
59709   การจดัการและควบคุมมลพิษทางอากาศจาก 
             อุตสาหกรรม 
50797   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
50798 วทิยานิพนธ์  1 
50798 วทิยานิพนธ์  2 
50798 วทิยานิพนธ์  3 
50798  วทิยานิพนธ์  4 
59799   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต 
              การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม 

50797   การศึกษาคน้ควา้
อิสระ 

             (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
50798   วทิยานิพนธ์  3 
             (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
50798  วทิยานิพนธ์  4 
             (แกส้ญัญลกัษณ์ I) 
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สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ (หลกัสูตรเก่า  5 หน่วยกิต) 
 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
32701 การจดัการองคก์ารและทรัพยากรมนุษย ์
51702 ระบบสุขภาพและการจดัการ 
51704 ประเด็นและแนวโนม้ทางการบริหาร

การพยาบาล 
51798 วทิยานิพนธ์  1 
51798 วทิยานิพนธ์  2 
51798 วทิยานิพนธ์  3 
51799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตพยาบาลศาสตร์ 
 

51701 การวจิยัทางการพยาบาลสารสนเทศและสถิติ 
51703 การพฒันาศกัยภาพระบบบริการพยาบาล 
51798 วทิยานิพนธ์  1 
51798 วทิยานิพนธ์  2 
51798 วทิยานิพนธ์  3 

51798 วทิยานิพนธ์  3  
              (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
  
  
  
  
  

 

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
(หลกัสูตรปรับปรุง  6  หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป) 
 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
32721 การจดัการองคก์ารและทรัพยากรมนุษย ์
51708 ระบบสุขภาพและการบริการ 
51711   การจดัการคุณภาพการพยาบาล 
51712 สมัมนาประเดน็และแนวโนม้ทางการ

บริหารการพยาบาล 
51794 วทิยานิพนธ์  1 
51794 วทิยานิพนธ์  2 
51794 วทิยานิพนธ์  3 
51794 วทิยานิพนธ์  4 
51795   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

51707 การวจิยัทางการพยาบาลสถิติ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

51709 การบริหารระบบบริการการ
พยาบาล 

51794 วทิยานิพนธ์  1 
51794 วทิยานิพนธ์  2 
51794 วทิยานิพนธ์  3 
51794 วทิยานิพนธ์  4 
51795   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
51796 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตพยาบาลศาสตร์ 
 

51794 วทิยานิพนธ์  3  (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
 51794 วทิยานิพนธ์  4  (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
51795   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
              (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
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สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรเก่า  5 หน่วยกติ) 
 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
60701 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
60703 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับ 
            นกัเศรษฐศาสตร์ 
60704 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 
60711 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
60797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
60798 วทิยานิพนธ์  1 
60798 วทิยานิพนธ์  2 
60798 วทิยานิพนธ์  3 
60799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ 
 

60702 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 
60703 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับ 
             นกัเศรษฐศาสตร์ 
60705 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
60706 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์
60709 เศรษฐศาสตร์การเงิน 
60713  เศรษฐศาสตร์การจดัการ 
60797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
60798 วทิยานิพนธ์  1 
60798 วทิยานิพนธ์  2 
60798 วทิยานิพนธ์  3 
60799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ 

60797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ   
 (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
60798 วทิยานิพนธ์  3  (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
  
  
  
  
  

 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  
 วชิาเอกเศรษฐศาสตร์  

(หลกัสูตรปรับปรุง  6  หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
60722 การวเิคราะห์เชิงปริมาณและการวจิยั

ส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 
60723   เศรษฐศาสตร์การเกษตรและการจดัการ

ทรัพยากรการเกษตร 
60728   เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศและธุรกิจ

ระหวา่งประเทศ 
60794   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
60795   วทิยานิพนธ์  1 
60795   วิทยานิพนธ์  2 
60795   วทิยานิพนธ์  3 
60795   วทิยานิพนธ์  4 
60796   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์ 
             มหาบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ 

60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
60722 การวเิคราะห์เชิงปริมาณและการวจิยั

ส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 
60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการ

จดัการอุตสาหกรรม 
60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษยแ์ละการ

จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร 
60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจดัการ 
             ทางการเงิน 
60794   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
60795   วทิยานิพนธ์  1 
60795   วทิยานิพนธ์  2 
60795   วทิยานิพนธ์  3 
60795   วทิยานิพนธ์  4 
60796   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์ 
             มหาบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ 

60794   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
             (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
 60795   วทิยานิพนธ์  3 
             (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
60795   วทิยานิพนธ์  4 
             (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
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 วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 
(หลกัสูตรปรับปรุง  6  หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
60722 การวเิคราะห์เชิงปริมาณและการวจิยั

ส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 
60728   เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศและธุรกิจ

ระหวา่งประเทศ 
60731   การบริหารความเส่ียงขององคก์รและ 
             การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
60794   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
60795   วทิยานิพนธ์  1 
60795   วทิยานิพนธ์  2 
60795   วทิยานิพนธ์  3 
60795   วทิยานิพนธ์  4 
60796   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์ 
             มหาบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ 

60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
60722 การวเิคราะห์เชิงปริมาณและการวจิยัส าหรับ

นกัเศรษฐศาสตร์ 
60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจดัการ

อุตสาหกรรม 
60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษยแ์ละการ

จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร 
60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจดัการทาง

การเงิน 
60730 เศรษฐศาสตร์การจดัการและ 
             การประยกุต ์
60794   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
60795   วทิยานิพนธ์  1 
60795   วทิยานิพนธ์  2 
60795   วทิยานิพนธ์  3 
60795   วทิยานิพนธ์  4 
60796   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์ 
             มหาบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ 

60794   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
             (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
 60795   วทิยานิพนธ์  3 
             (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
60795   วทิยานิพนธ์  4 
             (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
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สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์  
 

 วชิาเอกการพฒันาครอบครัวและสังคม (หลกัสูตรเก่า  5 หน่วยกติ) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

73711 จิตวทิยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา 
73712 การเปล่ียนแปลงทางสมัคมและการ

บริหารการพฒันา 
73733 สวสัดิการครอบครัวและสงัคม 
73734 การศึกษาบทบาทชายหญิง 
73797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
73798 วทิยานิพนธ์  1 
73798 วทิยานิพนธ์  2 
73798 วทิยานิพนธ์  3 
73799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตการพฒันาครอบครัว 
            และสงัคม 

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว 
73722 สถิติและการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ 
73731 การบริการและช่วยเหลือครอบครัว 
73732 การบูรณาการการจดัระเบียบชุมชน

และการพฒันา 
73797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
73798 วทิยานิพนธ์  1 
73798 วทิยานิพนธ์  2 
73798 วทิยานิพนธ์  3 
73799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตการพฒันาครอบครัว 
             และสงัคม 
 

73797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ   
 (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
73798 วทิยานิพนธ์ 3  (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
73799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตการพฒันาครอบครัว
และสงัคม 

 
 
  
  
  
  
  

 

 วชิาเอกการพฒันาครอบครัวและสังคม   
(หลกัสูตรปรับปรุง  6  หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
73713 ครอบครัวศึกษาและการพฒันาชีวติ

ครอบครัว 
73714 การเปล่ียนแปลงทางสงัคมกบัการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื 
73735   เพศสภาวะศึกษากบัการพฒันาครอบครัว

และสงัคม 
73736   สวสัดิการครอบครัวเพ่ือความมัน่คง 
             ของมนุษย ์
73737   สถาบนัและขบวนการทางสงัคมเพื่อการ

พฒันาครอบครัวและสงัคม 
73787   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
73788   วทิยานิพนธ์  1  
73788   วทิยานิพนธ์  2 
73789   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตการพฒันาครอบครัวและสงัคม 

73723 การวจิยัเพื่อการพฒันาครอบครัวและสงัคม 
73724 สมัมนาประเดน็การพฒันาครอบครัวและ

สงัคม 
73787   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
73788   วทิยานิพนธ์  1  
73788   วทิยานิพนธ์  2 
73788   วทิยานิพนธ์  3  
73788   วทิยานิพนธ์  4 
73789   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต

การพฒันาครอบครัวและสงัคม 

73787   การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
             (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
73788   วทิยานิพนธ์  3 
             (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
73788   วทิยานิพนธ์  4 
             (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
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สาขาวชิารัฐศาสตร์   
แขนงวชิาการเมืองการปกครอง (หลกัสูตรเก่า  5 หน่วยกติ) 

 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
80701 การเมืองการปกครองไทย*๏ 
80702 การวเิคราะห์การเมืองและระเบียบวธีิ

วจิยัทางรัฐศาสตร์ 
80703 แนวคิดทางการเมืองและสงัคม 
83702 กระแสโลกศึกษา 
83703   การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
83705 กระบวนการพฒันาและทางเลือก

สาธารณะ 
83706 การส่ือสารทางการเมือง 
83707 ประชาสงัคมและชุมชนทอ้งถ่ิน* 
83797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
83798 วทิยานิพนธ์  1 
83798 วทิยานิพนธ์  2 
83798 วทิยานิพนธ์  3 
83799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตรัฐศาสตร์ 

80701 การเมืองการปกครองไทย* 
80702 การวเิคราะห์การเมืองและระเบียบวธีิวจิยั 
              ทางรัฐศาสตร์ 
80703   แนวคิดทางการเมืองและสงัคม 
83701 สหวทิยาการทางรัฐศาสตร์ 
83702 กระแสโลกศึกษา 
83703 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
83704 ปัญหาเฉพาะเชิงนโยบายสาธารณะ 
83705 กระบวนการพฒันาและทางเลือกสาธารณะ 
83706 การส่ือสารทางการเมือง 
83707 ประชาสงัคมและชุมชนทอ้งถ่ิน* 
83797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
83798 วทิยานิพนธ์  1 
83798 วทิยานิพนธ์  2 
83798 วทิยานิพนธ์  3 
83799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์ 
              มหาบณัฑิตรัฐศาสตร์ 

83797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ  
 (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
83798 วทิยานิพนธ์  3  
            (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
 
 
  
  
  
  
  

* ชุดวชิาท่ีไดรั้บการยกเวน้ส าหรับนกัศึกษากลุ่มสถาบนัพระปกเกลา้ฯ 

๏ นกัศึกษาหลกัสูตรเก่า 5 หน่วยกิต หากลงทะเบียนเรียนชุดวชิาน้ีจะไดรั้บเอกสารประมวลสาระชุดวชิาเป็นของหลกัสูตรใหม่ 
   6 หน่วยกิต 

 
แขนงวชิาการเมืองการปกครอง  
(หลกัสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2554) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
80711   การวเิคราะห์การเมืองและระเบียบวธีิวจิยัทางรัฐศาสตร์ 
81711   การเมืองการปกครองไทย 
83711   การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
83712   การส่ือสารทางการเมือง 
83713   กระแสโลกศึกษา 
83714   กระบวนการพฒันาและทางเลือกสาธารณะ 

80711   การวเิคราะห์การเมืองและระเบียบวธีิวจิยัทางรัฐศาสตร์ 
81711   การเมืองการปกครองไทย 
81712   แนวคิดทางการเมืองและสงัคม 
83711   การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
83712   การส่ือสารทางการเมือง 
83713   กระแสโลกศึกษา 
83714   กระบวนการพฒันาและทางเลือกสาธารณะ 
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สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
 แขนงวชิาส่งเสริมการเกษตร  (หลกัสูตรเก่า  5 หน่วยกติ) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 
91701 สงัคมไทยกบัการส่งเสริมการเกษตร 
91702 การส่งเสริมการเกษตรนานาชาติ 
91705 การจดัการทรัพยากรเพ่ือการส่งเสริม

การเกษตร 
91706 สมัมนาการส่งเสริมการเกษตร 
91707 การส่ือสารเพื่อการพฒันาการ

ส่งเสริมการเกษตร(ปิดสอน ท่ี ศธ 
0522.23/1813 10/08/2554) 

91797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
91798 วทิยานิพนธ์ 1 
91798 วทิยานิพนธ์ 2 
91798 วทิยานิพนธ์ 3 
91799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตส่งเสริมการเกษตร 

91703 การบริหารการส่งเสริมการเกษตร 
91704 การวจิยัเพ่ือการพฒันาการส่งเสริม

การเกษตร 
91705 การจดัการทรัพยากรเพ่ือการส่งเสริม

การเกษตร 
91706 สมัมนาการส่งเสริมการเกษตร 
91707 การส่ือสารเพ่ือการพฒันาการส่งเสริม

การเกษตร 
91797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
91798 วทิยานิพนธ์ 1 
91798 วทิยานิพนธ์ 2 
91798 วทิยานิพนธ์ 3 
91799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตส่งเสริมการเกษตร 

91797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
91798 วทิยานิพนธ์ 3  
91799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตส่งเสริมการเกษตร  
  
  
  
  

 

 แขนงวชิาส่งเสริมการเกษตร  
  วชิาเอกส่งเสริมและพฒันาเกษตร 

 (หลกัสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกติ  ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2553 เป็นต้นไป) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

91720   การส่งเสริมการเกษตรเพ่ือการพมันา 
91721 สงัคมไทยกบัการบริหารการส่งเสริมและ

พฒันาการเกษตร 
91722 การส่งเสริมและพฒันาการเกษตรนานาชาติ 
91724 การจดัการทรัพยากรเพ่ือการส่งเสริมและ

พฒันาการเกษตร 
91725 การส่ือสารเพื่อการส่งเสริมและพฒันาการ

เกษตร 
91726 องคก์รเพ่ือการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 
91794 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
91795 วทิยานิพนธ์  1 
91795 วทิยานิพนธ์  2 
91796 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต

ส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 

91723 การวจิยัและสถิติเพ่ือการส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตร 

91724 การจดัการทรัพยากรเพ่ือการส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตร 

91725 การส่ือสารเพ่ือการส่งเสริมและพฒันาการ
เกษตร 

91726 องคก์รเพ่ือการส่งเสริมและพฒันาการ
เกษตร 

91794 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
91795 วทิยานิพนธ์  1 
91795 วทิยานิพนธ์  2 
91795 วทิยานิพนธ์  3 
91796 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 

91794 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
91795 วทิยานิพนธ์  3  
              (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
91795 วทิยานิพนธ์  4  
              (แกส้ญัลกัษณ์ I) 
91796 การอบรมเขม้เสริม

ประสบการณ์
มหาบณัฑิตส่งเสริม
การเกษตร  
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 แขนงวชิาสหกรณ์  (หลกัสูตรเก่า  5 หน่วยกติ) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

92701 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยทุธ์ 
92702 การบญัชีและการเงินสหกรณ์เพื่อ

การบริหาร 
92705 การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์น

สหกรณ์ 
92707 สหกรณ์นานาชาติ 
92797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
92798 วทิยานิพนธ์ 1 
92798 วทิยานิพนธ์ 2 
92798 วทิยานิพนธ์ 3 
92799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์ 

92701 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยทุธ์ 
92702 การบญัชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการ

บริหาร 
92703 สถิติและการวจิยัทางสหกรณ์ 
92704 การบริหารการผลิตและการตลาด

สหกรณ์ 
92708 สมัมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ 
92797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
92798 วทิยานิพนธ์ 1 
92798 วทิยานิพนธ์ 2 
92798 วทิยานิพนธ์ 3 
92799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์ 

92797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
92799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์ 
  
  
  
  

 
 แขนงวชิาการจัดการการเกษตร  

 (หลกัสูตร  5 หน่วยกติ :ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 ) 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคพเิศษ 

95701 หลกัการจดัการทรัพยากรเกษตร 
95702 การจดัการธุรกิจการเกษตร 
95704 สมัมนาการจดัการทรัพยากรเกษตร 
95705 การจดัการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช 
95706 การจดัการทรัพยากรเพื่อการผลิตสตัว ์
95707 การจดัการทรัพยากรเพื่อการป่าไม ้
95708 การเกษตรเพื่อการจดัการทรัพยากร 
95797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
95798 วทิยานิพนธ์ 1 
95798 วทิยานิพนธ์ 2 
95798 วทิยานิพนธ์ 3 
95799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตการจดัการทรัพยากรเกษตร 

95703 วธีิวจิยัทางการจดัการทรัพยากรเกษตร 
95704 สมัมนาการจดัการทรัพยากรเกษตร 
95705 การจดัการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช 
95706 การจดัการทรัพยากรเพื่อการผลิตสตัว ์
95707 การจดัการทรัพยากรเพื่อการป่าไม ้
95797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
95798 วทิยานิพนธ์ 1 
95798 วทิยานิพนธ์ 2 
95798 วทิยานิพนธ์ 3 
95799 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิตการจดัการทรัพยากรเกษตร 

95797 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
95798 วทิยานิพนธ์ 3 
95799 การอบรมเขม้เสริม

ประสบการณ์
มหาบณัฑิตการจดัการ
ทรัพยากรเกษตร  
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สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
(หลกัสูตรใหม่ 6 หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2554) 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
99701  ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์และการประยกุต ์
99702  การพฒันาระบบสารสนเทศ  การบริหารโครงการ 
            และการประยกุต ์

99703  การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ 
99704  คลงัขอ้มูล  เหมืองขอ้มูล  และธุรกิจอจัฉริยะ 

 


