เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเกินโครงสร้างหล ักสูตร
หล ักสูตรศึกษาศาสตรบ ัณฑิต (ทุกวิชาเอก)
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย เกินโครงสร ้างหลักสูตรได ้ ยกเว้น
ชุดวิชาทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี้
1. ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชา หรือรายวิชาทีม
่ เี นือ
้ หาและภาคปฏิบต
ั ใิ นการอบรมเข ้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารไว ้เฉพาะสาหรับหลักสูตร
นัน
้ ๆ
3. ชุดวิชาทีม
่ เี นือ
้ หาปรับซ้าซ ้อนกับชุดวิชาบังคับอืน
่ ๆ ในหลักสูตรทีเ่ รียน
ชุดวิชาต่างๆ ทีส
่ าขาวิชาศึกษาศาสตร์ไม่อนุญาตให ้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร ้างหลักสูตรตามลักษณะ
่ ดังนี้
ดังกล่าวข ้างต ้นมีรายชือ
1. ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสาหรับวิทยุกระจายเสียง
3. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขน
ั ้ สูง
4. ชุดวิชา 16426 การสร ้างสรรค์งานโฆษณา
่ สิง่ พิมพ์
5. ชุดวิชา 16440 การเขียนสาหรับสือ
่ สิง่ พิมพ์
6. ชุดวิชา 16441 การผลิตสือ
7. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบือ
้ งต ้น
8. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขัน
้ สูง
9. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบือ
้ งต ้น
10. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขน
ั ้ สูง
11. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบือ
้ งต ้น
12. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
13. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพือ
่ การประชาสัมพันธ์
14. ชุดวิชา 16458 การสร ้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
15. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน
16. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
17. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพือ
่ การศึกษา
18. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว
19. ชุดวิชา 32480 การจัดการห ้องพัก และการจัดการอาหารและเครือ
่ งดืม
่
20. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
21. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินก
ิ สาหรับพยาบาล
22. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชมและการรักษาพยาบาลเบือ
้ งต ้น
23. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
24. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู ้ใหญ่และผู ้สูงอายุ
25. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
26. ชุดวิชา 52310 การฝึ กปฏิบต
ั งิ านสาธารณสุขในชุมชน
27. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม: การประเมิน
28. ชุดวิชา 55307 การฝึ กปฏิบต
ั เิ ภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
29. ชุดวิชา 55311 การฝึ กปฏิบต
ั เิ วชกรรมและนวดแผนไทย
30. ชุดวิชา 55316 การฝึ กปฏิบต
ั น
ิ วดแผนไทย
31. ชุดวิชา 55319 การฝึ กปฏิบต
ั เิ วชกรรมแผนไทย
32. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
33. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
34. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
35. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
36. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิง่ แวดล ้อมป่ าไม ้
37. ชุดวิชา 93438 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
38. ชุดวิชา 93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อต
ุ สาหกรรม
39. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
40. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคีย
้ วเอือ
้ ง
41. ชุดวิชา 93455 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการการผลิตพืช
42. ชุดวิชา 96401 ระบบสานักงานอัตโนมัต ิ
43. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข ้อมูล
44. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
45. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
46. ชุดวิชา 97315 เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุ และการบารุงรักษาในอุตสาหกรรม
47. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
48. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีกอ
่ นพิมพ์
49. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พน
ื้ นูนและพืน
้ ราบ
50. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พน
ื้ ลึก การพิมพ์พน
ื้ ฉลุลายผ ้าและการพิมพ์ไร ้แรงกด
51. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

52.
53.
54.
55.
56.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

97425
97427
99311
99316
99412

การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
ระบบสานักงานอัตโนมัตแ
ิ ละพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขน
ั ้ สูง
หลักการและการบริหารเครือข่าย

