สารจากอธิการบดี
การขยายโอกาสทางการศึ ก ษาในปั จ จุ บั น ถื อ เป็ น นโยบายสำ � คั ญ ของชาติ ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ
ตระหนักดีและพยายามตอบสนองให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ
ในปัจจุบันระบบการเรียนการสอนแบบทางไกล เป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ พยายามนำ �มาใช้
เพื่ อ ลดข้ อ จำ � กั ด ที่ เ กิ ด จากการเรี ย นการสอนปกติ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าชเป็ น ลำ� ดั บ แรกในการ
นำ�ระบบการเรียนการสอนทางไกลมาใช้พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สังคม และใช้ได้ในทุกระดับ
ทั้งการเรียน การสอน การบริการ ฯลฯ
การเข้ า ศึ ก ษากั บ มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นสำ � คั ญ ที่ สุ ด ของระบบทางไกลคื อ วิ ธี ก ารสื่ อ สารระหว่ า งศิ ษ ย์
กั บ อาจารย์ แ ละระหว่ า งนั ก ศึ ก ษากั บ มหาวิ ท ยาลั ย หากวิ ธี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งกั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสม ข้อจำ�กัดของระบบทางไกลก็จะลดลง ทั้งนี้กระบวนการสื่อสารต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นไป
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ เป้ า หมายดั ง กล่ า วทั้ ง สิ้ น แม้ แ ต่ ก ารรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาก็ ส ามารถสมั ค รเข้ า ศึ ก ษาได้ ด้ ว ย
วิ ธี ก ารแบบทางไกล ซึ่ ง นั บ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของระบบการศึ ก ษาแบบเปิ ด และเมื่ อ เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาแล้ ว
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง มี วิ ธี ก ารแบบทางไกลอี ก หลายประการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการสอน เช่ น วิ ธี ก าร
ลงทะเบียนเรียน การสอนเสริม การสอบ และกิจกรรมต่างๆ ระหว่างศึกษา ซึ่งเป็นไปเพื่อความสะดวก ประหยัด
และเพิ่มประสิทธิภาพทั้งสิ้น ส่วนนี้ก็คือลักษณะของระบบทางไกลที่นักศึกษาควรพยายามสร้างความคุ้นเคย
ไว้แต่แรกเริ่ม

(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สารอธิการบดี ถึง อดีตนักศึกษา มสธ.
เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะมีพระชนมพรรษา
ครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ด้วยความสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ประกอบกับในโอกาส
ครบ 36 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันที่ 5 กันยายน 2557 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติ
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2557 เมื่ อ วั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2557 เปิ ด โอกาสให้ อ ดี ต นั ก ศึ ก ษาที่ อ าจมี อุ ป สรรค
ในการศึกษาจนไม่สามารถศึกษาให้สำ�เร็จการศึกษาได้ หรือผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาของ มสธ. และหมดสถานสภาพ
การเป็ น นั ก ศึ ก ษา เนื่ อ งจากใช้ เวลาจนครบ 3 เท่ า ของหลั ก สู ต ร สมั ค รเป็ น นั ก ศึ ก ษาใหม่ โ ดยได้ รั บ ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาที่ได้สอบผ่านแล้วทุกชุดวิชาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษาใหม่
ได้เป็นกรณีพิเศษ (ชุดวิชาละ 200 บาท) ในการสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ภาคต้นและ
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบชุดวิชาทีเ่ คยสอบผ่านแล้วจาก www.stou.ac.th โดยใช้
เลขประจำ�ตัวประชาชน หรือชือ่ -นามสกุลทีน่ กั ศึกษาใช้ในการสมัครเป็นคำ�ค้นในการค้นหา มหาวิทยาลัยกำ�หนดการ
จำ�หน่ายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษา ดังนี้
1.		 การจำ�หน่ายใบสมัคร
		 1.1 จำ�หน่ายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557
ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558
		 1.2 จำ�หน่ายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ สามารถหาซื้อใบสมัครได้ที่ ที่ทำ�การไปรษณีย์ทุกแห่ง ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven
ทุกสาขา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง หรือศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรที่มหาวิทยาลัย
2.		 ช่องทางการสมัคร
		 2.1 สมัครทางไปรษณีย์ ชำ�ระเงินผ่านระบบ Pay at Post เท่านั้น ณ ที่ท�ำ การไปรษณีย์ (ยกเว้น
ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven
		 2.2 สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในจังหวัดลำ�ปาง สุโขทัย อุดรธานี
อุบลราชธานี นครสวรรค์ เพชรบุรี นครนายก จันทบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา
มหาวิ ท ยาลั ย หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า โครงการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ดำ � เนิ น การเพื่ อ น้ อ มเกล้ า ฯ ถวายเป็ น
พระราชกุศลในวโรกาสอันเป็นมหามงคลดังกล่าว จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้าศึกษาให้สำ �เร็จ
การศึกษาได้ในระยะเวลาอันสั้น ประหยัดค่าใช้จ่าย และอำ�นวยประโยชน์ให้ทุกท่านได้พัฒนาทั้งชีวิตการทำ�งาน
และชีวิตส่วนตัว และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดสอบถามที่ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788, 0 2982 9700, 0 2504 7191-4 และสามารถศึกษา
รายละเอียดได้ที่ www.stou.ac.th

(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรียน มสธ. ดีอย่างไร
การเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลเป็นการเรียนทีม่ คี วามเป็นอิสระ นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
โดยแบ่งเวลาให้มีความเหมาะสมกับตนเองตามความพร้อมเพื่อให้การศึกษาประสบความสำ�เร็จและสามารถทำ�งาน
ไปในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมีข้อดี ดังนี้
1) ปริญญาของ มสธ. มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับปริญญาของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ
2) อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3) ประกอบอาชีพในระหว่างเรียนได้
4) เรียนควบคู่ไปกับการเรียนในสถาบันการศึกษาอื่นเพื่อเสริมเพิ่มพูนความรู้
5) อิสระในการจัดตารางเรียนตามความพร้อมและความสะดวกของแต่ละบุคคล ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
6) เอกสารการสอนของ มสธ. เป็นตำ�ราที่มีคุณภาพ เป็นที่แพร่หลายสามารถศึกษาให้เข้าใจได้ด้วยตนเอง
7) ค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม ได้ จ าก “มุ ม มสธ.” ที่ ห้ อ งสมุ ด ประชาชนประจำ � จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ห้ อ งสมุ ด ศู น ย์
		 วิทยพัฒนา มสธ. และห้องสมุดของ มสธ.
8) มี ก ารจั ด สอนเสริ ม เพื่ อ ทบทวนบทเรี ย นให้ นั ก ศึ ก ษาก่ อ นสอบในบางชุ ด วิ ช า ในจั ง หวั ด ที่ มี นั ก ศึ ก ษา
		 ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
9) จัดให้มีสถานที่สอบในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
10) นักศึกษาสามารถรับฟังและรับชมรายการการสอนชุดวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ทางวิทยุกระจายเสียง
		 วิทยุโทรทัศน์ และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
11) ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของนักศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซด์ http://www.stou.ac.th
12) ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้
13) สมัครเรียนวิชาทหารได้
14) มีทุนการศึกษาให้
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สารบัญหลักสูตร
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก
(รหัส)
1.		สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
1.1		หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1) แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
(1) วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434)
(2) วิชาเอกสารสนเทศสำ�นักงาน (10444)
2) แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)
3) แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224)
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ (10111)
2) ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป (10511)
3) ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ (10431)
4) ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
		 (10713)
2.		สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)
2.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (15114)
2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
		ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (15111)
3.		สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
1) วิชาเอกแนะแนว (20524)
2) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ (20624)
3) วิชาเอกการวัดและประเมินผการศึกษา
		 (20724)
4) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
		 (20824)

ใช้เวลาเรียน

หน้า
โปรแกรมลงทะเบียน

ม.3/ม.6
ปวช.

ปวท./ปวส.
อนุ/ป.ตรี

คุณสมบัติ
การสมัคร

โครงสร้าง
หลักสูตร

ภาคต้น

ภาคปลาย

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

2 ปี
2 ปี
3½ ปี
2 ปี

16
16
23
27

17 - 19
20 - 22
24 - 26
28 - 29

42
43
44
45

48
49
-

1 ปี
1 ปี
1 ปี
2½ ปี

1 ปี
1 ปี
2½ ปี

30 - 31
34
36
36

32 - 33
35
37
39

45
46
46 - 47
-

50 - 52
53
53

4 ปี

3½ ปี

55

56 - 60

66

69 - 70

1 ปี

1 ปี

61 - 62

63

67 - 68

-

-

2-2½ ปี
2-2½ ปี
2-2½ ปี

72
72
72

73 - 74
75 - 76
77 - 78

89
89
89

91
91
91

-

2-2½ ปี

72

79 - 80

90

92

1 ปี

1 ปี

81

82

90

-

1 ปี

1 ปี

83

84

90

-

3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร

1) ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนา
		 เด็กปฐมวัย (20221)
2) ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะ
		 เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม (20231)

สารบัญหลักสูตร (ต่อ)
สาขาวิชา/หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก
(รหัส)
4.		สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
4.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
1) แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
		 วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
		 (30132)
4.2		หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1) วิชาเอกการจัดการ (30204)
2) วิชาเอกการเงิน (30274)
3) วิชาเอกการตลาด (30284)
4) วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว
		 และการโรงแรม (30294)
4.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1) วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น (30334)
2) วิชาเอกการบริหารทั่วไป (30344)
3) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (30354)
4.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (30424)
5.		สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)
5.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (40114)
5.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ประกาศนียบัตรผู้น�ำ ชุมชน (40311)
2) ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน
		 และทรัพย์สิน (40212)

ใช้เวลาเรียน

หน้า
โปรแกรมลงทะเบียน

ม.3/ม.6
ปวช.

ปวท./ปวส.
อนุ/ป.ตรี

คุณสมบัติ
การสมัคร

โครงสร้าง
หลักสูตร

ภาคต้น

ภาคปลาย

-

2½-3 ปี

95

96 - 97

153

168

4 ปี
4 ปี
4 ปี
5 ปี

2-3½ ปี
2-3 ปี
2-3½ ปี
3-4½ ปี

100 - 101
108 - 109
116 - 117
123 - 124

102 - 107
110 - 115
118 - 122
125 - 134

154 - 155
156 - 158
158 - 160
160 - 162

169 - 170
170 - 172
172 - 174
174 - 176

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

2-3 ปี
2-3 ปี
2-3 ปี
2½ ปี

137 - 138
137 - 138
137 - 138
145 - 146

139 - 142
139 - 142
139 - 142
147 - 150

163 - 165
163 - 165
163 - 165
166 - 167

177 - 178
177 - 178
177 - 178
179 - 180

4 ปี

3-4 ปี

182

1 ปี
2 ปี

1 ปี
2 ปี

187
189

4 ปี

2-3½ ปี

199 - 200

201 - 208 216 - 219 222 - 225

-

2-3 ปี

209

210 - 213 220 - 221 225 - 226

4 ปี
4 ปี

3 ปี
2-3 ปี

228
232

229 - 231
233 - 235

183 - 186 193 - 194 196 - 197
188
190

194
195

197
-

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)
6.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
		 (50174)
6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
		 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
		 (50514)
7.		สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
1) วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
2) วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)

238
239

240
241

สารบัญหลักสูตร (ต่อ)
สาขาวิชา/หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก
(รหัส)
8.		สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)
8.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
		 แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
		 วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
		 (70314)

8.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

		 วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
		 (70414)
9.		สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1) แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
		 (80124)
2) แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 (80314)
10. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
1) แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร (90144)
2) แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
(1) วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514)
(2) วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)
(3) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้
		 และสิ่งแวดล้อม (90534)
(4) วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544)
3) แขนงวิชาสหกรณ์ (90614)
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
		 (96124)
(2) วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
		 (96134)
2) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (96314)
(2) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยี
		 สารสนเทศและการสื่อสาร (96324)
(3) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (96334)

ใช้เวลาเรียน

หน้า
โปรแกรมลงทะเบียน

ม.3/ม.6
ปวช.

ปวท./ปวส.
อนุ/ป.ตรี

คุณสมบัติ
การสมัคร

โครงสร้าง
หลักสูตร

ภาคต้น

ภาคปลาย

3½ ปี

2½ ปี

244

245 - 247

253

254

4 ปี

-

248

249 - 250

253

-

4 ปี

3½ ปี

256

257 - 259 266 - 267 270 - 271

4 ปี

3½ ปี

260

261 - 263 268 - 269 272 - 273

4 ปี

2-3 ปี

276

277 - 280 308 - 309 322 - 323

4 ปี
4 ปี

2-3 ปี
2-3 ปี

281
281

282 - 285 309 - 311 323 - 325
286 - 289 312 - 314 325 - 327

4 ปี
4 ปี
4 ปี

2-3 ปี
2-3 ปี
2-2½ ปี

290
295
301

291 - 294 314 - 316 327 - 329
296 - 300 316 - 319 330 - 332
302 - 305 319 - 321 333 - 334

4 ปี

2½-3 ปี

336

337 - 341 358 - 359 362 - 363

4 ปี

2½-3 ปี

342 - 343

344 - 347 359 - 360 363 - 364

4 ปี
4 ปี

2½-3½ ปี
3-3½ ปี

348
348

349 - 355 360 - 361 364 - 365
349 - 355 360 - 361 364 - 365

4 ปี

3-3½ ปี

348

349 - 355 360 - 361 364 - 365

ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

2

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

1. ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
1.1 ความเป็นมา

แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปิด เป็นความพยายามที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แก่ ป ระชาชนให้ ม ากที่ สุ ด แนวคิ ด นี้ ไ ด้ เ คยนำ � มาใช้ แ ล้ ว ในประเทศไทย โดยมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ แ ละ
การเมืองซึ่งตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2476 ได้จัดการศึกษา “ระบบตลาดวิชา” รับนักศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก
ไม่ บั ง คั บ ให้ เข้ า ฟั ง บรรยาย แต่ ยั ง คงใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาในลั ก ษณะเดี ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั่ ว ไป คื อ ใช้ ชั้ น เรี ย น
เป็นหลัก นักศึกษาอาจศึกษาได้ด้วยตนเอง หรืออาจเข้ารับฟังบรรยายหรือไปพบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยได้
ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบจำ�กัดการรับนักศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ใน พ.ศ. 2514 ได้มกี ารจัดตัง้ มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาขึน้ อีกแห่งหนึง่ คือ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงซึง่ เปิด
หลั ก สู ต รการศึ ก ษามากกว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ใ นระยะที่ เ ปิ ด สอนในระบบตลาดวิ ช าและสามารถรั บ
นักศึกษาได้เป็นจำ�นวนมาก แต่ยังคงจัดการศึกษาโดยอาศัยชั้นเรียนเป็นหลักเช่นเดียวกัน ทำ�ให้มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหงประสบปัญหาต่างๆ เป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาคารสถานที่เรียนไม่สามารถขยาย
ให้เพียงพอกับจำ�นวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี หากมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงจะขยายการจัดการศึกษาที่ดำ�เนิน
การอยูน่ ใี้ ห้เพียงพอกับความต้องการของผูเ้ รียนแล้ว รัฐบาลและมหาวิทยาลัยจะต้องรับภาระหนักในด้านการลงทุน
ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มีวันสิ้นสุด
ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่มีจำ�กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงดำ�เนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นอีกแห่งหนึ่ง
มี ลั ก ษณะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในระบบเปิ ด ดำ� เนิ น การสอนโดยใช้ ร ะบบการสอนทางไกล ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งดำ�รงพระอิสริยยศเป็น “กรมหลวง
สุโขทัยธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นรูปพระแสงศร
สามองค์ นำ�มาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นตราประจำ�มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยจึงกำ�หนดวันที่ 5 กันยายนของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ในฐานะที่ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าชมี ศั ก ดิ์ แ ละสิ ท ธิ์ เช่ น เดี ย วกั บ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทุกประการ
ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดแรก รวมทัง้ ได้มพี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจติ ร
ศรีสอ้าน ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งอธิการบดีคนแรก
หลังจากได้ใช้เวลาเตรียมการด้านต่างๆ เพื่อให้พร้อมที่จะเปิดสอนเป็นเวลาประมาณ 2 ปี มหาวิทยาลัย
สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช จึ ง ได้ เ ปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษารุ่ น แรก เมื่ อ วั น ที่ 1 ธั น วาคม พ.ศ. 2523 สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอน
3 สาขาวิชาแรกคือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
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ต่อมาใน พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยได้ขยายการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ ปีการศึกษา 2526 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2527 มหาวิทยาลัย
ได้ เ ปิ ด สอนสาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ และสาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร์ (แยกจากสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
เมื่อ พ.ศ. 2543) และในปีการศึกษา 2538 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นอีกสาขาวิชาหนึ่ง รวมสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 12 สาขาวิชา
สีประจำ�มหาวิทยาลัย สี เขี ย วกั บ สี ท อง โดยสี เขี ย วเป็ น สี ป ระจำ � วั น พุ ธ ซึ่ ง เป็ น วั น พระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และสีทองเป็นสีแห่งสิริมงคล
เสื้ อครุย มหาวิ ท ยาลั ย ได้ กำ � หนดให้ ใช้ เ สื้ อ ครุ ย ไทย ซึ่ ง เป็ น ผ้ า โปร่ ง สี ข าว มี แ ถบสี ท องคาดสี เขี ย ว
ขลิบบริเวณชายเสื้อและแขนเสื้อ ที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีวงกลมสีทอง และกลางวงกลมติดตรามหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี มีวงกลม 1 วง ปริญญาโท มีวงกลม 2 วง และปริญญาเอก มีวงกลม 3 วง

1.2 การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
แก่นักศึกษาจึงจัดสาระของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ของวิชาที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั น เข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น อย่ า งมี ร ะบบในรู ป แบบของชุ ด การสอนเรี ย กว่ า ชุดวิชา แต่ ล ะชุ ด วิ ช ามี ค่ า
6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ชุดวิชาหนึ่งแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละ
หน่วยการสอนใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน
3 ชุดวิชา จนกว่าจะครบจำ�นวนชุดวิชาตามหลักสูตร ทั้งนี้ภายในเวลาไม่เกิน 3 เท่า ของระยะเวลาการศึกษา
ตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนมี 5 ระดับ คือ
1.		 หลักสูตรระดับปริญญาเอก
2.		 หลักสูตรระดับปริญญาโท
3.		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
4.		 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
5.		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้กับผู้มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.3) ที่มีประสบการณ์การทำ�งานหลังจบการศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์
หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
หรือสูงกว่า เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ โดยจัดโครงสร้างหลักสูตรที่ต้องศึกษาจำ�แนกตามระดับ
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร นักศึกษาที่ไม่สำ�เร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร สามารถใช้เวลาใน
การศึกษาได้ไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาตามหลักสูตร ดังตัวอย่าง
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1)		 นายรักชาติ ไทยอาสา ใช้วฒ
ุ ิ ม.6 สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต จะต้องศึกษาชุดวิชาตลอด
หลักสูตรจำ�นวน 24 ชุดวิชา ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4 ปี จึงสำ�เร็จการศึกษา
2)		 นายอาสา รักชาติไทย สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยใช้วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชากำ�หนดให้ศึกษาชุดวิชาตลอดหลักสูตรจำ �นวน 13 ชุดวิชา ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปีครึ่ง
จึงจะสำ�เร็จการศึกษา
ทั้งนี้ หากไม่สามารถสำ�เร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตรได้ สามารถใช้เวลาในการศึกษา
ไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร หากใช้เวลาในการศึกษาครบ 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว
ยังไม่สำ�เร็จการศึกษา จะต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และดำ�เนินการโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วเท่านั้น
ในกรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะโอนชุดวิชาที่สอบผ่านของมหาวิทยาลัย หรือขอเทียบงานรายวิชาที่ศึกษา
จากสถาบันการศึกษาอื่น จะดำ�เนินการได้หลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด
การโอนชุดวิชา/การเทียบงานรายวิชาและ download แบบฟอร์มได้จาก http://www.stou.ac.th เลือก
ปริญญาตรี เลือก เรื่องน่ารู้ด้านงานทะเบียน หรืออ่านรายละเอียดจากคู่มือนักศึกษาที่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์
หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

1.3 ระบบการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนที่เอื้ออำ�นวยให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาศึกษา
ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ แต่ใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านสื่อการสอนต่างๆ เรียกว่า ระบบการศึกษา
ทางไกล นักศึกษาจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ดังนี้
1.3.1 ศึกษาจาก “สื่อหลัก” ที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ ซีดีเสียง
ประจำ�ชุดวิชา (บางชุดวิชา) วีซีดี ดีวีดี หรือซีดีมัลติมิเดียประจำ�ชุดวิชา (บางชุดวิชา) และวัสดุการศึกษาอื่นๆ
1.3.2 ศึกษาจาก “สื่อเสริม” รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชาตามตารางออกอากาศ
ทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งเพื่ อ การศึ ก ษาคลื่ น เพื่ อ การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก กลุ่ ม วั ย กรมประชาสั ม พั น ธ์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัย
สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช (STOU CHANNEL) ระบบ C-Band รั บ ชมจากจานดาวเที ย ม PSI ได้ ที่ ช่ อ ง 245
DYNASAT ช่อง 247 INFOSAT และ THAISAT ช่อง 181 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วังไกลกังวล ช่อง DLTV 8 และทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://www.stou.ac.th
1.3.3 เข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำ�จังหวัดใน
บางชุดวิชาและในบางจังหวัดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด โดยขอให้นักศึกษา
ติ ด ตามรายละเอี ย ดได้ จ ากตารางสอนเสริ ม ประจำ � ภาคการศึ ก ษา นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาสามารถรั บ ชมการ
สอนเสริม (บางชุดวิชา) ได้ทางอินเทอร์เน็ต (e-Tutorial) ที่ http://www.stou.ac.th คลิกที่ STOU Online
และทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8)
1.3.4 เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในบางชุดวิชาที่สาขาวิชากำ�หนด ซึ่งเป็นการทำ�กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ทางวิชาการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ นอกเหนือจาก
สือ่ เอกสารการสอน หรือสือ่ อืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ เสริมรายละเอียดและวิธกี ารเรียนรูเ้ ฉพาะด้านให้มคี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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1.3.5 เข้ารับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชาเป็นชุดวิชา
ที่ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยหรื อ เหลื อ ชุ ด วิ ช าที่ จ ะต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นไม่ เ กิ น
3 ชุดวิชา โดยมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมตามวัน/เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนด ทัง้ นีน้ กั ศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดและตรวจสอบกำ�หนดวันอบรมฯ ได้ทาง http://www.stou.ac.th
ดูที่หัวข้อนักศึกษาปัจจุบัน เลือก ปริญญาตรี ดูที่หัวข้อการเรียนการสอน เลือก การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ
1.3.6 การสำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถสำ�เร็จการศึกษาเมื่อศึกษาและสอบผ่านครบทุกชุดวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา หากไม่สามารถสอบผ่านทุกชุดวิชาภายในระยะเวลาตามหลักสูตร สามารถใช้เวลา
ในการศึกษาได้ไม่เกิน 3 เท่าของหลักสูตร หากครบกำ�หนดเวลาแล้วมีสิทธิขอขยายเวลาได้อีก 1 ภาคการศึกษา
แต่หากยังไม่สำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และโอนชุดวิชาที่สอบผ่านเท่านั้น

1.4 การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยจัดแบ่งลักษณะเนื้อหาชุดวิชาออกเป็น ชุดวิชาเชิงทฤษฎีและชุดวิชาเชิงปฏิบัติ สาขาวิชาเป็น
ผู้กำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนนสำ�หรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา ตามลักษณะของแต่ละ
ชุดวิชาที่สาขาวิชากำ�หนดไว้
สำ�หรับกำ�หนดการสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา สถานที่สอบ และการประเมินผลการศึกษา การแจ้งผล
การทดสอบมหาวิทยาลัยดำ�เนินการ ดังนี้
- สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดสถานที่สอบให้กับนักศึกษาเพื่ออำ�นวยความสะดวก
และช่วยเหลือนักศึกษาไม่ต้องละทิ้งหน้าที่การงานในระยะเวลาที่มีการสอบ ซึ่งสถานที่ที่นักศึกษาเข้าสอบเรียกว่า
“สนามสอบ” โดยมหาวิทยาลัยเปิดสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้รหัสไปรษณีย์ที่อยู่
ที่นักศึกษาให้ไว้กับมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์ก�ำ หนดสนามสอบให้นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาบางส่วนไม่สามารถเข้าสอบ
ในสนามสอบที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำ � หนดไว้ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง อนุ ญ าตให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กสนามสอบไว้ ก่ อ น โดย
มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบตามที่นักศึกษาเลือกไว้ เว้นแต่บางภาคการศึกษา สนามสอบที่นักศึกษาเลือก
มีจำ�นวนห้องสอบไม่เพียงพอกับจำ�นวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบใหม่ให้ที่มีสถานที่ใกล้เคียงกับ
สนามสอบที่เลือกไว้
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้บริการนักศึกษาที่มีความจำ�เป็นที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่สามารถ
เข้ารับการสอบในประเทศไทยได้ โดยมหาวิทยาลัยให้บริการจัดสอบในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประเทศ
ในโครงการฯ จำ�นวน 7 ประเทศ มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลประจำ �
ประเทศนั้นๆ ที่มีความพร้อม
- กำ�หนดการสอบ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค แต่ละภาคการศึกษามีการสอบ 2 ครัง้ คือ
สอบไล่ และสอบซ่อม โดยมหาวิทยาลัยกำ�หนดการสอบในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ และดำ�เนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายใน 2 วัน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกำ�หนดให้มีการสอบวันละ 2 - 3 คาบ แล้วแต่ความเหมาะสม และสำ�นักทะเบียน
และวัดผลจะแจ้งกำ�หนดการสอบในแต่ละครั้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ หรือตรวจสอบกำ�หนด
การสอบได้ที่ http://www.stou.ac.th  ข้อมูลการเรียนการสอน  ปริญญาตรี  การสอบ  ตรวจสอบ
วันเวลาและสถานที่สอบ ก่อนวันสอบแต่ละครั้งประมาณ 10–25 วัน
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การประเมินผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้ล�ำ ดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เข้าสอบในแต่ละชุดวิชา ดังนี้
คะแนน

ลำ�ดับขั้น/ความหมาย

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ 76 ขึ้นไป

H (HONOUR เกียรตินิยม)

4.00

ร้อยละ 60 - 75

S (SATISFACTORY ผ่าน)

2.30

ตํ่ากว่าร้อยละ 60

U (UNSATISFACTORY ไม่ผ่าน)

-

-

I (INCOMPLETE ไม่สมบูรณ์)

-

การกำ�หนดสัญลักษณ์ I ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกำ�หนดให้ในกรณีต่อไปนี้
(1) นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ เข้ า สอบชุ ด วิ ช านั้ น เป็ น ครั้ ง แรกจะได้ ลำ� ดั บ ชั้ น I (ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษ
จะไม่มีลำ�ดับขั้น I ) เมื่ อ เข้ า สอบซ่ อ มจะได้ ลำ � ดั บ ขั้ น ตามผลการสอบโดยไม่ มี เ ครื่ อ งหมาย * (ลำ � ดั บ ขั้ น ที่ มี
เครื่องหมาย * กำ�กับ แสดงว่าเคยสอบชุดวิชานั้นไม่ผ่านมาแล้ว) แต่ถ้าไม่ได้เข้าสอบซ่อม I จะเปลี่ยนเป็น U
โดยอัตโนมัติ หรือ
(2) การดำ�เนินกิจกรรมที่ก�ำ หนดตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน
จากกรณีทั้ง 2 ข้างต้น เมื่อผู้ที่ได้คะแนนเกียรตินิยม H หลังจากได้ I ก็มีสิทธิที่จะได้รับเกียรตินิยม
เช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์
การนั บ ชุ ด วิ ช าสะสมเพื่ อ ให้ ค รบหลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย จะนั บ เฉพาะชุ ด วิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาสอบได้
ลำ�ดับขั้น H และ S เท่านั้น
- การแจ้งผลสอบ เมื่อมหาวิทยาลัยดำ�เนินการประมวลความรู้ของนักศึกษาที่เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว
จะแจ้ ง ผลสอบให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาทางไปรษณี ย์ เ ป็ น รายบุ ค คล โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2558 มหาวิ ท ยาลั ย กำ� หนด
วันประกาศผลสอบในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
วันประกาศผลสอบ
ภาคต้น/2558
ภาคปลาย/2558

ชุดปรนัย

ชุดอัตนัย

สอบไล่

9 มี.ค. 2559

18 มี.ค. 2559

สอบซ่อม

15 มิ.ย. 2559

24 มิ.ย. 2559

สอบไล่

7 ก.ย. 2559

16 ก.ย. 2559

สอบซ่อม

14 ธ.ค. 2559

23 ธ.ค. 2559

สำ�หรับการกำ�หนดวันประกาศผลสอบในภาคการศึกษาต่อไป นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือ
ลงทะเบียนเรียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือที่ http://www.stou.ac.th
หมายเหตุ * นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า สอบในสนามสอบที่ ร ะบุ ใ นใบสมั ค รและขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาได้ สามารถขอย้ า ยสนามสอบได้
		อ่านรายละเอียดการขอย้ายสนามสอบทัง้ การย้ายแบบถาวรและย้ายแบบชัว่ คราวได้จากคูม่ อื นักศึกษา ทีจ่ ะจัดส่งให้เ้ มือ่ ได้รบั การตอบรับ
		ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
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1.5 การลงทะเบียนเรียน

ในการสมัครเป็นนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาไม่น้อยกว่า
1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา มาพร้อมการสมัคร โดยผู้สมัครควรตรวจทานการกรอกรหัสและชื่อชุดวิชาที่ต้องการ
ลงทะเบียนเรียนลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1.5.1 ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นครั้งแรก ขอแนะนำ�ให้ลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิชาจัดให้ โดยสาขาวิชาได้จัดความสำ�คัญของเนื้อหาวิชาไว้จาก
ความรู้พื้นฐานที่จำ�เป็นจนถึงเนื้อหาความรู้เฉพาะด้านเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจตามลำ�ดับ ซึ่ง
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนจะสามารถสำ�เร็จการศึกษาได้
ภายในระยะเวลาตามหลักสูตร
1.5.2 ผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและใช้สิทธิโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วเข้าหลักสูตรใหม่
ที่สมัคร หรือผู้สมัครที่ต้องการขอเทียบงานรายวิชาที่สอบผ่านจากสถาบันการศึกษาอื่น สามารถจัดโปรแกรมการ
ลงทะเบียนเรียนเองโดยเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนจากโครงสร้างหลักสูตรที่กำ �หนดให้ ประกอบกับตารางสอบ
เพื่อมิให้แต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้
นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
สำ�หรับชุดวิชาที่เป็นชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา รวม
ทัง้ ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพของทุกสาขาวิชาในภาคการศึกษาแรกทีส่ มัคร เนือ่ งจาก
นักศึกษาจะต้องโอนชุดวิชาให้แล้วเสร็จก่อน เมื่อเหลือชุดวิชาที่ต้องศึกษาตามหลักสูตรใหม่ที่สมัครไม่เกิน 3 ชุดวิชา
ก่อนจบการศึกษาแล้ว จึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพได้
เพือ่ ให้ทา่ นได้รบั ชุดวิชาครบตามจำ�นวนชุดวิชาทีไ่ ด้ลงทะเบียนเรียนไว้ ผูส้ มัครจะต้องชำ�ระเงินค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน ดูตัวอย่างการคำ�นวณค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียน หน้า 446

การโอนชุดวิชา/การขอเทียบงานรายวิชาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ให้ยื่นคำ�ร้อง
ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนท่านเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ศึกษารายละเอียดและวิธี
ดำ � เนิ น การได้ จ ากคู่ มื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะจั ด ส่ ง ให้ เ มื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาแล้ ว หรื อ
ที่เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th
ล้วหรื

1.6 ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำ�หนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องชำ�ระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
ไว้เป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ประวัตินักศึกษา รวมเป็นเงิน 1,400 บาท ซึ่งในจำ�นวนนี้ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องชำ�ระเท่ากัน และ
ส่วนที่ 2 เป็นค่าใช้จา่ ยของชุดวิชาทีผ่ สู้ มัครเป็นนักศึกษาใหม่เลือกลงทะเบียนเรียน โดยมหาวิทยาลัยกำ�หนด
ให้ในผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา มาพร้อมการสมัครเป็น
นักศึกษา สำ�หรับอัตราค่าชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้นในแต่ละชุดวิชามีการกำ�หนดอัตราที่ต้องชำ�ระแตกต่างกัน
ดูรายละเอียดจากหน้า 371 - 407
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2. โอกาสทางการศึกษาสำ�หรับผู้พิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาสำ�หรับผูพ้ กิ ารเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้ตาม
ศักยภาพของตนเองและความพร้อมในการจัดการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา
ผู้พิการสามารถขอรับคำ�ปรึกษาเพื่อรับข้อสนเทศที่จำ�เป็นก่อนตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาได้ที่ศูนย์บริการ
นักศึกษาพิการ โทรศัพท์ 0 2504 7821–3 โทรสาร 0 2503 3963 e-mail: ds.esoffice@stou.ac.th หรือ
http://www.stou.ac.th  ปริญญาตรี  ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ หรือทางไปรษณีย์ที่ ศูนย์บริการ
นักศึกษาพิการ สำ�นักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
บริการการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาพิการ
- การให้คำ�ปรึกษา การเลือกสาขาวิชา การวางแผนการเรียนสำ�หรับนักศึกษาพิการ
- เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี
- สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการ เช่น หนังสือเสียงเดซี
วิธีการขอรับบริการการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาพิการ
1. ติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. หรือ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร
		 (One-Stop Service Center: OSS Center) เพื่อรับข้อสนเทศเพิ่มเติม
2. แสดงหลักฐานที่แสดงการรับรองความพิการในการติดต่อขอรับบริการ เช่น บัตรประจำ�ตัวคนพิการ
		 บัตรประจำ�ตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ ประวัติการเรียนจากสถานศึกษาเดิม เป็นต้น
การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี นักศึกษาพิการที่ประสงค์
ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานที่แสดงการรับรองความพิการ ดังนี้
1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
		 คนพิการ
2. มีสถานภาพนักศึกษา มสธ. และกำ�ลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็น ปริญญาตรีใบแรก
		 เท่านั้น
3. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำ�หรับ
		 คนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน

นักศึกษาพิการแจ้งความต้องการจำ�เป็นทางการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา
และติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สม่ำ�เสมอ
หมายเหตุ 		1.
			
		2.
			
			
			

ผู้พิการที่สมัครเรียน มสธ. ทุกคน ต้องกรอกประเภทของผู้สมัครในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ชัดเจน และกรอก
แบบกรอกข้อมูลสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ หน้า 432 โดยละเอียด และส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป สาขาวิชาใดที่โครงสร้างหลักสูตรต้องศึกษาชุดวิชาการอ่านภาษาไทย และชุดวิชาภาษาอังกฤษ
ทุกชุดวิชา ผู้พิการตาบอดทั้งสองข้างที่จะลงทะเบียนเรียนหรือสมัครเรียน ต้องขอคำ�แนะนำ�ปรึกษาจากสาขาวิชาหรือศูนย์บริการ
นักศึกษาพิการก่อนการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้น ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร และชุดวิชา 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
สามารถศึกษาได้)
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3. โอกาสทางการศึกษาสำ�หรับผู้ต้องขัง
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าชได้ ข ยายโอกาสทางการศึ ก ษาให้ กั บ ผู้ ต้ อ งขั ง ได้ เ พิ่ ม พู น ความรู้ เ พื่ อ
พัฒนาตนเอง โดยสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
สาขาวิชา

แขนงวิชา/วิชาเอกที่รับสมัคร

ศิลปศาสตร์ รหัส 10
นิเทศศาสตร์ รหัส 15
ศึกษาศาสตร์ รหัส 20
วิทยาการจัดการ รหัส 30
นิติศาสตร์ รหัส 40

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา และแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทุกหลักสูตร

เศรษฐศาสตร์ รหัส 60

ทุกวิชาเอก

รัฐศาสตร์ รหัส 80
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

ทุกแขนงวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทุกวิชาเอก
ทุกวิชาเอก ยกเว้นวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิชาเอกนิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรผู้น�ำ ชุมชน

ทุกวิชาเอก

ในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผู้ต้องขังที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต้องดำ�เนินการขออนุญาตสมัครเป็นนักศึกษาต่อกรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าเป็น
นักศึกษา ในกรณีที่ด�ำ เนินการขออนุญาตแล้วอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากกรมราชทัณฑ์ มหาวิทยาลัยอนุโลม
ให้ผู้สมัครจัดส่งหนังสืออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ภายหลังการสมัครได้
สำ�หรับผู้ต้องขังที่ต้องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ให้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาและ
แขนงวิชาดังกล่าวก่อน โดยต้องส่งหนังสืออนุญาตให้สมัครเข้าศึกษาของกรมราชทัณฑ์ที่ระบุข้อความ “อนุญาตให้
สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้” มาพร้อม
เอกสารการสมัครด้วยเท่านั้น ผู้ต้องขังที่ดำ�เนินการไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

10 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

4. โอกาสทางการศึกษาสำ�หรับคนไทยในต่างประเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าชจั ด การศึ ก ษาสำ� หรั บ คนไทยในต่ า งประเทศโดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ
จากกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ สำ�นักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงแรงงาน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนไทยในต่างประเทศได้เพิ่มพูนความรู้ และ
เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีการจัดการศึกษาสำ �หรับคนไทยในประเทศ
สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไน เมืองฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เมืองดูไบ)
ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ หรือชุดวิชาที่มีการ
ฝึกปฏิบัติ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมประมาณ 4 - 5 วัน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการให้บริการจัดสอบในต่างประเทศ สำ�หรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในประเทศไทยแต่ในช่วงเวลาสอบมีภารกิจในต่างประเทศ

4.1 วิธีการสมัคร

1)		 ผูส้ มัครทีพ่ �ำ นักอยูใ่ นประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน ซาอุดอี าระเบีย บรูไน ฮ่องกง และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (ดูไบ) ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถ download ใบสมัคร
และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th เลือก รับสมัครนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2558 เลือก ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสำ�หรับคนไทยในต่างประเทศ
ให้ผสู้ มัครติดต่อศูนย์บริการการศึกษาของ มสธ. ดังรายชือ่ ข้างล่างนี้ เพือ่ ส่งเอกสารการสมัครและชำ�ระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียน
ประเทศ
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ไต้หวัน
ซาอุดีอาระเบีย
บรูไน
จีน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หน่วยงานที่เป็นศูนย์บริการการศึกษาของ มสธ.
สำ�นักงานแรงงาน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
สำ�นักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กรุงไทเป
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน
สำ�นักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

2)		 ผู้สมัครที่พ�ำ นักอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากข้อ 1) ให้ด�ำ เนินการสมัครตามขั้นตอนเดียวกับผู้สมัคร
ทั่วไปในประเทศไทยทุกประการ โดย download ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ http://www.stou.ac.th เลือก รับสมัครนักศึกษาใหม่ เลือก ใบสมัครและ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 สำ�หรับคนไทยในต่างประเทศ
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ผู้สมัครต้องแจ้งที่อยู่ภายในประเทศไทยสำ�หรับใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยในการรับเอกสารที่มหาวิทยาลัย
จัดส่งให้โดยต้องมีญาติ หรือบุคคลอื่นดำ�เนินการจัดส่งต่อให้กับผู้สมัครในประเทศที่พำ�นักอยู่ต่อไป เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดส่งให้กับผู้สมัครโดยตรงยังประเทศที่พ�ำ นักได้

4.2 วิธีการชำ�ระเงิน

1)		 มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าชคิ ด ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นในการจั ด การศึ ก ษาให้ กั บ ผู้ ที่ พำ � นั ก
อยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไน ฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ)
ในอัตราเหมาจ่ายตามจำ�นวนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ดังนี้
จำ�นวนชุดวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน

อัตราค่าลงทะเบียนเรียนของ อัตราค่าลงทะเบียนเรียนของ
ภาคการศึกษาที่สมัคร
ภาคการศึกษาต่อไป

1 ชุดวิชา
2 ชุดวิชา
3 ชุดวิชา

5,600 บาท
6,600 บาท
7,600 บาท

5,000 บาท
6,000 บาท
7,000 บาท

ค่าลงทะเบียนเรียน
สอบซ่อม/ครั้ง
1,500 บาท

2)		 ผู้สมัครที่พำ�นักอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจาก 7 ประเทศที่กล่าวแล้ว ให้ชำ�ระเงินในอัตราเดียวกัน
กับผู้สมัครในประเทศไทย

4.3 การใช้บริการจัดสอบ

1)		 นักศึกษาในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไน ฮ่องกง และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (ดูไบ) มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ หรือสำ�นักงานแรงงาน
ที่เป็นศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ณ ประเทศนั้นๆ
2)		 สำ�หรับนักศึกษาในประเทศอื่นนอกเหนือจาก 7 ประเทศข้างต้นที่ประสงค์จะเข้าสอบ ณ ประเทศ
ที่พำ�นักอยู่ มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการจัดสอบภายในประเทศที่พ�ำ นักอยู่โดยไม่ต้องเดินทางกลับมายังประเทศไทย
โดยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยประจำ�ประเทศนั้นๆ ที่มีความพร้อมที่จะจัดสอบ
ให้ ไ ด้ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะขอใช้ บ ริ ก ารจั ด สอบต้ อ งดำ � เนิ น การยื่ น คำ � ร้ อ งและโอนเงิ น ค่ า บริ ก ารจั ด สอบ
ก่อนกำ�หนดการสอบ 45 วัน
นักศึกษาพิมพ์แบบฟอร์มใบคำ�ร้องขอใช้บริการจัดสอบต่างประเทศได้จาก http://www.stou.ac.th
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบริการจัดสอบต่างประเทศสำ�หรับนักศึกษาที่พำ�นักอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือ
จากข้อ 1) ในอัตราเหมาจ่าย 6,500 บาท ต่อครั้งของการสอบ (ไม่รวมกับค่าลงทะเบียนเรียน) โอนเงินค่าบริการ
จัดสอบเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เลขที่ 140-0-96697-2 ชื่อบัญชี
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช (นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ธรรมเนี ย มการโอนเงิ น เอง) ส่ ง แบบฟอร์ ม
ใบคำ�ร้องและสำ�เนาใบเสร็จรับเงินค่าขอใช้บริการจัดสอบที่ธนาคารออกให้ มายังฝ่ายจัดสอบ สำ �นักทะเบียน
และวัดผล ทางโทรสารที่ 0 2503 2742 หรือทาง e-mail address: ev.reoffice@stou.ac.th ภายในวันที่ชำ�ระเงิน
หรือวันรุ่งขึ้น หากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับสถานที่สอบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายกรณีไป
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ โทร. 0 2503 2681 ฝ่ายจัดสอบ สำ�นัก
ทะเบียนและวัดผล

มสธ.1.1
ใบสมัครและขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2558

สำหรับคนไทยในประเทศ สิ งคโปร์ มำเลเซี ย ฮ่องกง ไต้หวัน บรู ไน ซำอุดีอำระเบีย และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
(ดูไบ) ครและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาจากขั้นตอนและวิธีการสมัครเป็ นนักศึกษาจากระเบียบการสมัครฯ
คำแนะนำ 1. ให้ผสู ้ มัครศึกษาวิธีการกรอกใบสมั
2552

2. โปรดใช้ปำกกำ ใส่ เครื่องหมำย  ลงในช่ องสี่ เหลี่ยม  ส่วนช่อง  ให้ใส่ตวั เลข/ตัวอักษรช่องละหนึ่ งตัวเลขกึ่งกลางช่อง เช่น 58
5 8
ให้เขียนดังนี้ 
3. โปรดระวังอย่าทาให้ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษานี้ ยบั ฉี กขาด หรื อเปี ยกน้ า เพราะจะทาให้ใช้การไม่ได้

1. เลขประจำตัวประชำชน / เลขหนังสื อเดินทำง
2. ภำคกำรศึกษำที่สมัคร
3. กลุ่มผู้สมัคร
4. ประเภทของผู้สมัคร
ประวัติผ้ สู มัคร
5. เพศ
6. คำนำหน้ ำชื่อ





รู ปถ่าย 2 นิ้ว
(กรุ ณาอย่าติดรู ปทับเส้นขอบของ
ใบสมัคร)

(เลขหนังสือเดินทำงให้ใส่ เริ่มจำกช่องแรก ส่ วนที่เหลือให้เว้นไว้)

1. ภาคต้น (ยื่นใบสมัคร 1 เม.ย. 2558 – 1 ก.ย. 2558)
1. ผูส้ มัครทัว่ ไป
1. ทัว่ ไป

 2. บัณฑิต มสธ. 
 2. พระ


 1.ชาย  2. หญิง
 1. นาย  2. นาง 

3. นางสาว

3. เคยเป็ นนักศึกษา มสธ.

 4. เป็ นนักศึกษา มสธ. คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ภาค 1/2557

3. พิการ ระบุ........................

 4. ยศ/อื่น ๆ (ระบุชื่อเต็ม)......................................................................................

7. ชื่อตัว - ชื่อสกุล (ภำษำไทย)
8. ชื่อตัว - ชื่อสกุล (ภำษำอังกฤษ)
9. วัน/เดือน/ปี เกิด

10. รหัสไปรษณีย์จังหวัดเกิด
วันที่

เดือน

พ.ศ.

11. ที่อยู่ที่ต้องกำรให้ มหำวิทยำลัยใช้ ในกำรติดต่ อ
(โปรดกรอกด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน)
11.1 ชื่อ-ชื่อสกุล ของผูร้ ับฝาก (กรณี ให้ผอู ้ ื่นรับเอกสารแทน).......................................................................................................................................................................................................
11.2 ที่อยูข่ องผูส้ มัคร ....................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ประเทศ
 สิ งคโปร์
 มำเลเซี ย
 ฮ่องกง
 ไต้หวัน  บรู ไน  ซำอุดีอำระเบีย  สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์(ดูไบ)
12. เบอร์ โทรศัพท์ ที่ใช้ ในกำรติดต่ อ ที่บ้ำน/ทีท่ ำงำน ............................................................................. 13. เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ .................................................................................
....
14. e-mail address…………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………….......……….

ข้ อมูลกำรสมัคร
15. หนังสื อสำคัญแสดงคุณวุฒิกำรศึกษำที่ใช้ เป็ นหลักฐำนกำรสมัคร
15.1 ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา..........................................................................................................................................................................................................................................................
15.2 เลขประจาตัวตามวุฒิการศึกษา
(กรอกข้อมูลเริ่ มจากช่องแรกด้านซ้ายมือ)
15.3 ชื่อตัว-ชื่อสกุลตามใบวุฒิการศึกษาภาษาไทย (เฉพาะกรณี ชื่อตัว-ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อตัว-ชื่อสกุลในปั จจุบนั ).............................................................................................................
15.4 ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................................................................... จังหวัดที่ต้ งั สถานศึกษา................................................................
15.5 ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
16. อำชีพ ................................................................................... .............................................. .............................................. ..............................................
17. สำขำวิชำ/แขนงวิชำ/วิชำเอกที่ต้องกำรสมัครเข้ ำศึกษำ
17.1 สาขาวิชา..........................................................................................................................................................................................
17.2 แขนงวิชา/วิชาเอก............................................................................................................................................................................. รหัสแขนงวิชา/วิชาเอก
17.3 กลุ่มวิชา (ถ้ามี).................................................................................................................................................................................. รหัสกลุ่มวิชา

คำรับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อความที่ขา้ พเจ้ากรอกใน มสธ.1 พร้อมทัง้ หลักฐานที่ใช้สมัครทัง้ หมด ถู กต้องตรงกับความเป็ น
จริงทุกประการ และยินยอมให้ตรวจสอบและใช้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าจากสานักงานกลางทะเบียนราษฎร์ หากข้อความข้างบนนี้ไม่เป็ นความจริงเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตรงตาม
ระเบียบการสมัครฯ หรือเป็ นหลักฐานปลอม หรือเป็ นข้อความเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาได้ทนั ที โดยมหาวิทยาลัยไม่ตอ้ งคืน
ค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาที่ได้ชาระแก่มหาวิทยาลัย และไม่ว่ากรณีใด ข้าพเจ้าขอให้สญ
ั ญาว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสีย หายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

18. ลำยมือชื่อ...................................................................................................ผู้สมัคร
ลงชื่อ..............................................................................................
(ผู้อำนวยกำรสำนักทะเบียนและวัดผล)

ตัวบรรจง (...............................................................................................)
วันที่ .................. เดือน ................................................ พ.ศ. 2558

19. กำรลงทะเบียนเรียนและค่ ำใช้ จ่ำยที่ต้องชำระ
จำนวนเงินรวม (บำท)

ค่ำลงทะเบียนเรียนในกำรจัดกำรศึกษำคิดค่ำใช้ จ่ำยในอัตรำเหมำจ่ ำย ดังนี้
1 ชุดวิชำ 5,600 บำท

2 ชุดวิชำ 6,600 บำท

3 ชุดวิชำ 7,600 บำท

ชุดวิชำที่ต้องกำรลงทะเบียนเรียน
ชื่อชุดวิชำ (ภำษำไทย)

รหัสชุดวิชำ

ชุดวิชาที่ 1
ชุดวิชาที่ 2
ชุดวิชาที่ 3
รวมค่ ำชุดวิชำสำหรับนักศึกษำใหม่

ยอดรวมทีต่ ้องชำระทั้งสิ้น
20. วิธีกำรชำระเงินในกำรสมัครเป็ นนักศึกษำและลงทะเบียนเรียน
ชาระเงินผ่าน ณ สถานกงสุล / สานักงานแรงงาน ....................................................................................ประเทศ..............................................
........................................................................................ประเทศ.....................................................................................................................................ประเทศ
21. สถำนที
่ที่ให้ มหำวิทยำลัยจัดสอบ
.............................................
จัดสอบ ณ สถานกงสุล / สานักงานแรงงาน........................................................................................ประเทศ.............................................รหัสสนามสอบ
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่ )
สนามสอบ

ข้ อมูลประกอบกำรสมัคร
22. สถำนภำพ
 1. โสด

23. เชื้อชำติ
 1. ไทย

24. สั ญชำติ
 1. ไทย

25. ศำสนำ
 1. พุทธ

26. รำยได้ ปัจจุบันผู้สมัคร (บำท/เดือน)
 1. 3,000 หรื อน้อยกว่า 
 5. 12,001 – 15,000

27. วุฒิกำรศึกษำ
สู ง
สุ ด 1. ม.3





5. ปวส.

2. สมรส



2. จี น

 3. อื่น ๆ ระบุ..........................

2. จี น



3. อื่น ๆ ระบุ..........................

2. อิสลาม



3. คริ สต์

 4. อื่น ๆ ระบุ......................................

2. 3,001 – 6,000




3. 6,001 – 9,000

 4. 9,001 – 12,000

6.สื 15,001 – 18,000
สื
2. ม.6

 สื6. อนุปริ ญญา
 10.
สื อื่น ๆ ระบุ................................

9. ปริ ญญาเอก
28. เงินที่ใช้ ในกำรศึกษำผู้สมัครได้ มำจำก
สื
 1. กองทุน กยศ.
 2. การทางาน



3. หม้าย

7. มากกว่า 18,000

 3. ปวช.
 7. ปริ ญญาตรี




4. ปวท.
8. ปริ ญญาโท






4. คู่สมรส

3. บิดามารดา

5. ญาติ
7. อื่น ๆ ระบุ........................................
 สื6. การกูย้ ืม
29. สถำนศึกษำอื่น ๆ ที่ผ้ สู มัครกำลังศึกษำอยู่ในปัจจุบัน
สื
 1. ไม่ได้ศึกษาในสถาบันอื่น  2. วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของรัฐ สาขาวิชา............................................................................................



3. วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของเอกชน สาขาวิชา.......................................................  4. อื่น ๆ ระบุ.......................................................
30. ท่ ำนรับรู้ข่ำวสำรกำรรับสมัครจำกแหล่ งใด (เลือกได้ มำกกว่ำ 1 ข้ อ)
 1. แผ่นพับ มสธ.
 2. หนังสือพิมพ์.........................
 3. SMS
 4. วิทยุ
สื
 5. โทรทัศน์
 สื6. เพื่อน/ญาติ
 7. อินเทอร์เน็ต www…………………  8. อื่น ๆ ระบุ.....................................
สื มำกกว่ ำ 1 ข้ อ)
31. อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ้ สู มัครมีใช้ (เลือกได้

 1. มีคอมพิวเตอร์แต่ไม่มีอินเทอร์เน็ต  2. มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
 5. โทรศัพท์มือถือที่ติดต่ออินเทอร์เน็ตได้  6. วิทยุ


3. เครื่ องเล่น VCD
7. โทรทัศน์

สื 




4. เครื่ องเล่น DVD
8. อื่น ๆ ระบุ........................................

12 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

5. แนวทางการเลือกสาขาวิชา
เมื่อผู้สนใจได้รับทราบรายละเอียดในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว สนใจ
สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งการศึกษาจะประสบความสำ�เร็จได้ตามความตั้งใจนั้น จะต้องศึกษาและ
พิจารณารายละเอียดแนวทางในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ดังต่อไปนี้
5.1 สำ�รวจความสนใจของตนเอง สำ�รวจบุคลิกภาพของตนเอง ตรวจสอบความสามารถทางการเรียน
ศึ ก ษาความรู้ เ กี่ ย วกั บ อาชี พ และวิ เ คราะห์ จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ยของตนเองอย่ า งเป็ น ธรรมว่ า ตนเองเหมาะสมกั บ
การศึกษาในสาขาวิชาใด
5.2 ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครและวุฒิการศึกษาของตนเองว่าจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาใดได้บ้าง
5.3 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาทีส่ นใจ ว่าจะต้องศึกษากีช่ ดุ วิชา ประเมินเบือ้ งต้นจากชือ่ ชุดวิชา
ว่ายากหรือง่าย สำ�หรับความสามารถของตัวเรา
5.4 ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสาขาวิชาที่สนใจ ในประเด็นต่อไปนี้
		 - สนใจสาขาวิชาใดมากกว่ากัน เพราะเหตุใด
		 - สาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวข้องกับการทำ�งานหรือไม่
		 - ความจำ�เป็นในเรื่องระยะเวลาที่ศึกษา
		 - ความยาก - ง่ายในการเรียนให้ส�ำ เร็จการศึกษา
		 - การประกอบอาชีพหลังจากสำ�เร็จการศึกษา
5.5 ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเองจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำ�เร็จมากที่สุด
หากต้องการการปรึกษา โปรดติดต่อฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา โทร. 0 2504 7631-7
e-mail: co.esoffice@stou.ac.th

6. สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
หน้า
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15
หน้า
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20
หน้า
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
หน้า
สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40
หน้า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
หน้า
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60
หน้า
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70
หน้า
สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80
หน้า
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90 หน้า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96 หน้า

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

งดรับนักศึกษา

14 - 53
54 -70
71 -92
93 -180
181 -197
198 - 226
227 - 241
242 - 254
255 - 273
274 - 334
335 - 365
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1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาในทุก
สาขาวิ ช า ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ทุ ก คนของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานที่ จำ � เป็ น ในการเข้ า ใจสั ง คมและ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถดำ�รงอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม รวมทั้งมีความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจและความเป็นอยู่
สาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1.		 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ เน้ น การให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การ
สารสนเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรสารสนเทศและผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ในองค์การสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล หน่วยทะเบียน
และสถิติ ตลอดจนหน่วยงานและสำ �นักงานทุกแห่งที่ใช้สารสนเทศประกอบการวินิจฉัยสั่งการทั้งในภาครัฐ
และเอกชน ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ดังนี้
		 1.1 วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434
		 1.2 วิชาเอกสารสนเทศสำ�นักงาน รหัส 10444
2.		 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 10614 เน้นการให้ความรู้ ความสามารถ
เพิ่มมาตรฐานวิชาชีพและทักษะที่จ�ำ เป็นในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากล
ของโลก สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ พัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัยในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพการใช้ภาษาอังกฤษ (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
3.		 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224 เน้นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมทุกแง่มมุ ในลักษณะสหวิทยาการส่งเสริมและกระตุน้ ให้มกี ารค้นคว้าและวิจยั ด้านไทยคดีศกึ ษา
ตลอดจนผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ แ ละวิ จ ารณ์ สั ง คมและวั ฒ นธรรมไทยอย่ า งมี เ หตุ ผ ล
(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
4.		 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111 เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้และการประกอบอาชีพ
		 แบ่งเป็น 10 กลุ่มวิชาเฉพาะ ดังนี้
		 (1)		 กลุ่มวิชาเฉพาะครู รหัส A
(6) กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว รหัส 5
		 (2)		 กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย รหัส 1
(7) กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์ รหัส 6
		 (3)		 กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ รหัส 2
(8) กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข รหัส 7
		 (4)		 กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม รหัส 3
(9) กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง รหัส 8
		 (5)		 กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำ�นักงาน รหัส 4
(10) กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร รหัส 9
5.		 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511 เน้นความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งสามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
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6.		 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ รหัส 10431 เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใน
การจัดการสารสนเทศและปฏิบัติงานด้านสารสนเทศในหน่วยงานและองค์การต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนในยุคสังคมปัจจุบัน (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
		 แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
		 (1)		 กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1
		 (2)		 กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำ�นักงาน รหัส 2
7.		 หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รหัส 10731 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคปลายเท่านั้น)

สาขาวิชาศิลปศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

ยิ่งขึ้น

1.		 เพื่อให้ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์แก่บุคลากรที่ประสงค์จะพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างกว้างขวาง

2.		 เพื่อผลิตบัณฑิตในแขนงวิชาที่ให้บริการและอำ�นวยประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ
3.		 เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
4.		 เพื่อบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ และนำ�มาประยุกต์ให้เหมาะสมแก่บุคคลแต่ละอาชีพ
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สามารถประกอบอาชี พ ในองค์ ก ารสารสนเทศประเภท
ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล และหน่วยทะเบียนและสถิติ เป็นนักวิชาการ
ด้านวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การวิจัยทางไทยคดีศึกษา และสามารถนำ�ความรู้และทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษไปประยุกต์ในอาชีพครู อาจารย์ นักวิชาการ นักกฎหมาย นักธุรกิจ พนักงานโรงแรม มัคคุเทศก์
เจ้าหน้าที่สำ�นักงาน ช่าง นักวิชาการเกษตร และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

1) วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434
2) วิชาเอกสารสนเทศสำ�นักงาน รหัส 10444
ชื่อปริญญา:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
Bachelor of Arts (Information Science)
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
B.A. (Information Science)

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

1) วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434
2) วิชาเอกสารสนเทศสำ�นักงาน รหัส 10444

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 17 - 22
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 42 - 43
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 48 - 49

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำ�กว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด
ชั้นหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

1) วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141
					
- เลือก 1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161
- และเลือก 1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131

5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
- บังคับ  1  ชุดวิชา
10202 การอ่านภาษาไทย
- และเลือก 1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้
					
เจ้าหน้าที่สำ�นักงาน		
คอมพิวเตอร์
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

18 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  10  ชุดวิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
13312
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13313
13203 การวิจัยเบื้องต้นทาง
13314
			 สารสนเทศศาสตร์
13401
13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
13411 ทรัพยากรสารสนเทศ
13414
			 ลักษณะพิเศษ		
- และเลือกอีก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
13423 ระบบสารสนเทศสำ�นักงาน
32325
					

12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
การวิเคราะห์สารสนเทศ
13412
การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
การจัดการองค์การสารสนเทศ		
ประสบการณ์วิชาชีพ
13413
(1)
สารสนเทศศาสตร์ 		

แหล่งสารสนเทศทาง
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบื้องต้น

การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และการจัดการความรู้

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือก
เป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 40 - 41

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน
1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้
					
เจ้าหน้าที่สำ�นักงาน		
คอมพิวเตอร์
				

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
			 และนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า รั บ การอบรมเข้ ม ด้ ว ยการทบทวนเนื้ อ หาวิ ช าที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาตลอดหลั ก สู ต ร
			 รวมทั้งการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  8  ชุดวิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
13312
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13313
13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 13314
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
13411 ทรัพยากรสารสนเทศ
13412
			 ลักษณะพิเศษ		
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9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)
การวิเคราะห์สารสนเทศ
13401 ประสบการณ์วิชาชีพ
การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ		
สารสนเทศศาสตร์ (1)
การจัดการองค์การสารสนเทศ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
แหล่งสารสนเทศทาง
13414 การจัดการทรัพยากร
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 		
สารสนเทศท้องถิ่น
และวิทยาศาสตร์

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 40 - 41

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
			 และนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า รั บ การอบรมเข้ ม ด้ ว ยการทบทวนเนื้ อ หาวิ ช าที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาตลอดหลั ก สู ต ร
			 รวมทั้งการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกสารสนเทศสำ�นักงาน (10444) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

20 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
2) วิชาเอกสารสนเทศสำ�นักงาน รหัส 10444
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141
					
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131

5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
- บังคับ  1  ชุดวิชา
10202 การอ่านภาษาไทย
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้
					
เจ้าหน้าที่สำ�นักงาน		
คอมพิวเตอร์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  9  ชุดวิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
13321
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13323
13203 การวิจัยเบื้องต้นทาง		
			 สารสนเทศศาสตร์
13401
					
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32326
			 การบริหาร		
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 32325
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12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 13421
การจัดการการเงินและ
13422
การจัดการการดำ�เนินงาน 		
ประสบการณ์วิชาชีพ
13423
(1)
สารสนเทศศาสตร์

การจัดการงานสำ�นักงาน
พฤติกรรมองค์การและ
การจัดการการตลาด
ระบบสารสนเทศสำ�นักงาน

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
และการจัดการความรู้		
งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 40 - 41

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง 		

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
			 และนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า รั บ การอบรมเข้ ม ด้ ว ยการทบทวนเนื้ อ หาวิ ช าที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาตลอดหลั ก สู ต ร
			 รวมทั้งการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) วิชาเอกสารสนเทศสำ�นักงาน (10444)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกสารสนเทศสำ�นักงาน (10444) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

22 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
- บังคับ  1  ชุดวิชา
10202 การอ่านภาษาไทย
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้
					
เจ้าหน้าที่สำ�นักงาน		
คอมพิวเตอร์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)
- บังคับ  5  ชุดวิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
13401 ประสบการณ์วิชาชีพ
13421
(1)
13323 การจัดการการเงินและ		
สารสนเทศศาสตร์
13423
			 การจัดการการดำ�เนินงาน
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
			 การบริหาร		
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 13422
							
- และเลือกอีก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 96305
					
และการจัดการความรู้		

การจัดการงานสำ�นักงาน
ระบบสารสนเทศสำ�นักงาน

พฤติกรรมองค์การและ
การจัดการการตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 40 - 41

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
			 และนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า รั บ การอบรมเข้ ม ด้ ว ยการทบทวนเนื้ อ หาวิ ช าที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาตลอดหลั ก สู ต ร
			 รวมทั้งการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ(1) รหัส 10614
ชื่อปริญญา:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)
(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ(1) รหัส 10614

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 24 - 26
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 44

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด
ชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง
ผู้มีคุณสมบัติวุฒิการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จำ�เป็นต้องมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีระบบการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต e–Learning และซีดีรอมเป็นส่วนใหญ่ และ
ต้องมีความรู้ภาษาไทย อ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
1. ต้องศึกษาชุดวิชาหลักการแปล และชุดวิชาทักษะการแปล
		 ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีกิจกรรมการแปลข้อความเป็นภาษาไทย
		 อย่างถูกต้อง สละสลวย
2. สื่อในการเรียนการสอน (Medium of Instruction)
		 ใช้ภาษาไทย

หมายเหตุ		(1) สำ�หรับผู้สมัครเข้าศึกษาแขนงวิชาภาษาอังกฤษ ทุกคน ต้องกรอก email address ของตนเองในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็น
			 นักศึกษา (มสธ.1) ข้อ 15 ด้วยตัวบรรจงและชัดเจน เพื่อใช้ในการติดต่อในการเรียนด้วยระบบ e-Learning

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

24 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 10614 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 23 ชุดวิชา หรือ 138 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10151 ไทยศึกษา
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10152 ไทยกับสังคมโลก		
10131 สังคมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 (1) (2)
					
เพื่อการสื่อสาร (1) (2)
14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 (1) (2)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  11  ชุดวิชา
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่
			 สำ�นักงาน
14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
			 ด้วยตนเอง (1) (3)
14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
			 เบื้องต้น (1) (2)

13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
14216
14317
14318
14319
14320

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (1) (2) 14421
การอ่านภาษาอังกฤษ 2 (1) (2) 14422
หลักการแปล (1) (2) 		
ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ (4) 14423
การออกเสียงภาษาอังกฤษ (1) (2)		

การเขียนภาษาอังกฤษ 2 (1) (2)
การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ		
อย่างมีประสิทธิผล (1) (2)
ประสบการณ์วิชาชีพ			
ภาษาอังกฤษ (5)

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการเข้าลงทะเบียนเรียน
			 ออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning
			 และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
(2)
นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้
(3)
ไม่อนุญาตให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช า 14111 ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษด้ ว ยตนเอง ในภาคการศึกษาที่สมัคร และ
			 ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
(4)
นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14318 หลักการแปล ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ได้
(5)
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ 11305
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
11303 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
11306
			 พนักงานโรงแรม		
				
11307

ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
บุคลากรสาธารณสุข
ภาษาอังกฤษสำ�หรับช่าง
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11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
11309 ทฤษฎีการสอนภาษา (1)
11312 ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานอาชีพ
ในประชาคมอาเซียน
41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักกฎหมาย

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 40 - 41

2. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)		
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 ชุดวิชา หรือ 114 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 (2) (3)
					
เพื่อการสื่อสาร (2) (3)
14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 (2) (3)

หมายเหตุ		(1)
		(2)
			
			
		(3)

ยังไม่เปิดสอน
เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการเข้าลงทะเบียนเรียน
ออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning
และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

26 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  11  ชุดวิชา
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
14216
			 เจ้าหน้าที่ส�ำ นักงาน
14317
14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 14318
		 ด้วยตนเอง (1) (3)
14319
14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
14320
(1) (2)
			 เบื้องต้น
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ 11305
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว		
11303 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
11306
			 พนักงานโรงแรม		
				
11307

13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (1) (2) 14421
การอ่านภาษาอังกฤษ 2 (1) (2) 14422
หลักการแปล (1) (2)		
ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ (4) 14423
การออกเสียงภาษาอังกฤษ (1) (2)		

การเขียนภาษาอังกฤษ 2 (1) (2)
การนำ�เสนองานเป็นภาษา
อังกฤษอย่างมีประสิทธิผล (1) (2)
ประสบการณ์วิชาชีพ		
ภาษาอังกฤษ (5)

ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
11308
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
11309
ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
11312
บุคลากรสาธารณสุข 		
ภาษาอังกฤษสำ�หรับช่าง
41401

ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
ทฤษฎีการสอนภาษา (6)
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานอาชีพ
ในประชาคมอาเซียน
ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักกฎหมาย

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 40 - 41

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาทีม่ กี ารฝึกปฏิบตั ทิ างด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการเข้าลงทะเบียนเรียน
			 ออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning
			 และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
(2)
นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้
(3)
ไม่อนุญาตให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช า 14111 ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษด้ ว ยตนเอง ในภาคการศึกษาที่สมัคร และ
			 ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
		(4) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14318 หลักการแปล ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ได้
		(5) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
(6)
ยังไม่เปิดสอน
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224
ชื่อปริญญา:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา)
Bachelor of Arts (Thai Studies)
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)
B.A. (Thai Studies)
(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 28 - 29
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 45

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด
ชั้นหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

									

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

28 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ   3   ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพือ่ การสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
10201 ประวัติศาสตร์ไทย

3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10202 การอ่านภาษาไทย
10203 พฤติกรรมมนุษย์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)
- บังคับ  10  ชุดวิชา
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
12304 ความเชือ่ และศาสนาในสังคมไทย 12307
11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
12305 ศิลปะกับสังคมไทย		
12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย
12306 วรรณคดีไทย
12407
12302 เศรษฐกิจไทย			
12409

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของไทย
แนวคิดไทย
ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา (1)

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

-  และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
12303 สังคมไทย
12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว

29

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทนั สมัย

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 40 - 41

2. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน
10201 ประวัติศาสตร์ไทย

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  8  ชุดวิชา
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
12305
12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย
12307
12302 เศรษฐกิจไทย		
12304 ความเชือ่ และศาสนาในสังคมไทย
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
12306
12303 สังคมไทย
12406

หมายเหตุ

(1)

10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ศิลปะกับสังคมไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของไทย

12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา (1)

วรรณคดีไทย
12407 แนวคิดไทย
ไทยกับการปรับประเทศให้ทนั สมัย

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (10111) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

30 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111 แบ่งเป็น 10 กลุ่มวิชาเฉพาะ

ชื่อประกาศนียบัตร:

กลุ่มวิชาเฉพาะ
1) ครู รหัส A

2) กฎหมาย รหัส 1
3) ธุรกิจ รหัส 2
4) การโรงแรม รหัส 3
5) งานสำ�นักงาน รหัส 4
6) การท่องเที่ยว รหัส 5
7) คอมพิวเตอร์ รหัส 6
8) การสาธารณสุข รหัส 7
9) ช่าง รหัส 8
10) การเกษตร รหัส 9

ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อย่อ
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู)
Certificate in English for Specific Careers (Teaching)
ป.ออ. (ครู) / Cert. in ESC (Teaching)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย)
Certificate in English for Specific Careers (Law)
ป.ออ. (กฎหมาย) / Cert. in ESC (Law)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ธุรกิจ)
Certificate in English for Specific Careers (Business)
ป.ออ. (ธุรกิจ) / Cert. in ESC (Business)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การโรงแรม)
Certificate in English for Specific Careers (Hotel Work)
ป.ออ. (การโรงแรม) / Cert. in ESC (Hotel Work)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (งานสำ�นักงาน)
Certificate in English for Specific Careers (Office Work)
ป.ออ. (งานสำ�นักงาน) / Cert. in ESC (Office Work)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การท่องเที่ยว)
Certificate in English for Specific Careers (Tourism)
ป.ออ. (การท่องเที่ยว) / Cert. in ESC (Tourism)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
Certificate in English for Specific Careers (Computer)
ป.ออ. (คอมพิวเตอร์) / Cert. in ESC (Computer)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การสาธารณสุข)
Certificate in English for Specific Careers (Public Health)
ป.ออ. (การสาธารณสุข) / Cert. in ESC (Public Health)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ช่าง)
Certificate in English for Specific Careers (Technicians)
ป.ออ. (ช่าง) / Cert. in ESC (Technicians)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การเกษตร)
Certificate in English for Specific Careers (Agriculture)
ป.ออ. (การเกษตร) / Cert. in ESC (Agriculture)

31

คุณสมบัติการสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111
(เปิดรับนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (1)
รหัส 10111
		 เปิดสอน 10 กลุ่มวิชาเฉพาะ ดังนี้
			 1) กลุ่มวิชาเฉพาะครู รหัส A
			 2) กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย รหัส 1
			 3) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ รหัส 2
			 4) กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม รหัส 3
			 5) กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำ�นักงาน รหัส 4
			 6) กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว รหัส 5
			 7) กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์ รหัส 6
			 8) กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข รหัส 7
			 9) กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง รหัส 8
			10) กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร รหัส 9
ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 32 - 33

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่า
กว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการ
อบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญา
ชั้นใดชั้นหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง 		

สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 45
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 50 - 52

หมายเหตุ		(1) ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าภาษาอั ง กฤษเฉพาะอาชี พ ต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชาที่ต้องการ
			 ศึกษาลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ข้อ 18.3 ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (10111)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (10111) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

32 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (1) รหัส 10111
เปิดสอน 10 กลุ่มวิชาเฉพาะ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ครู รหัส A
กฎหมาย รหัส 1
ธุรกิจ รหัส 2
การโรงแรม รหัส 3
งานสำ�นักงาน รหัส 4
การท่องเที่ยว รหัส 5
คอมพิวเตอร์ รหัส 6
การสาธารณสุข รหัส 7
ช่าง รหัส 8
การเกษตร รหัส 9

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
-  บังคับ  3  ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
-  และเลือก 1 ชุดวิชา แยกตามกลุ่มวิชาเฉพาะ ดังนี้
1) กลุ่มวิชาเฉพาะครู (รหัส A) ให้ศึกษา
		 11311 ภาษาอังกฤษสำ�หรับครู
2) กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย (รหัส 1) ให้ศึกษา
		 41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักกฎหมาย
3) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ (รหัส 2) ให้ศึกษา
		 11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
		

หมายเหตุ		(1) ชุ ด วิ ช าภาษาอั ง กฤษทุ ก ชุ ด วิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าภาษาอั ง กฤษเฉพาะอาชี พ เป็ น ชุ ด วิ ช าในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
			 ซึง่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรียนได้

4)
		
5)
		
6)
		
7)
		
8)
		
9)
		
10)
		

กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม (รหัส 3) ให้ศึกษา
11303 ภาษาอังกฤษสำ�หรับพนักงานโรงแรม
กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำ�นักงาน (รหัส 4) ให้ศึกษา
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว (รหัส 5) ให้ศึกษา
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์ (รหัส 6) ให้ศึกษา
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข (รหัส 7) ให้ศึกษา
11306 ภาษาอังกฤษสำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข
กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง (รหัส 8) ให้ศึกษา
11307 ภาษาอังกฤษสำ�หรับช่าง
กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร (รหัส 9) ให้ศึกษา
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (10111)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป (10511) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511

ชื่อประกาศนียบัตร:		 ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป

			 Certificate in General Education
			 ป. วิชาศึกษาทัว่ ไป
			 Cert. in General Education

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511 1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 35
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 46
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 53

เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

35

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาบังคับ
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเลือก
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ชุดวิชา หรือ 36 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเลือก
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
- เลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 40 - 41

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป (10511)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ (10431) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

36 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ (1) รหัส 10431
1) กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1
2) กลุม่ วิชางานสารสนเทศสำ�นักงาน รหัส 2
ชื่อประกาศนียบัตร: 		 ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ		
			 Certificate in Information Work
			 ป.ส.
			 Cert. in Inf. Wk.
(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ
รหัส 10431
แบ่งออกเป็น
1) กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1
2) กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำ�นักงาน รหัส 2
(1)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 37
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 46 - 47

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหตุ 		(1) ผูส้ มัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ ต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาลงในใบสมัคร
			 และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ข้อ 18.3 ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์

37

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ รหัส 10431
1) กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาบังคับ
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเลือก
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

ข. หมวดวิชาเลือก
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
- เลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ 13414 การจัดการทรัพยากร
13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ		
มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 		
สารสนเทศท้องถิน่

2) กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำ�นักงาน รหัส 2 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาบังคับ
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเลือก
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 13421 การจัดการงานสำ�นักงาน

ข. หมวดวิชาเลือก
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
- เลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 13423 ระบบสารสนเทศสำ�นักงาน
13323 การจัดการการเงินและ
13422 พฤติกรรมองค์การและ
			 การจัดการการดำ�เนินงาน		
การจัดการการตลาด

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ (10431)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (10713) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

38 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รหัส 10713

ชื่อประกาศนียบัตร:		 ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

			 Certificate in Chinese for Communication
			 ป.ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
			 Cert. in Chinese for Communication

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคปลายเท่านั้น)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
รหัส 10713

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 39
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 53

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า จากสถาบันการศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รหัส 10713
(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคปลายเท่านั้น)
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม
			
การบริการ
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (10713)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

40 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10 ทุกหลักสูตร
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้
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.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิผล
ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ
วิทยุกระจายเสียง
ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
ชุดวิชา 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงาน
ประชาสัมพันธ์
ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

30. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
31. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา
32. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
33. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
34. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช
35. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
สำ�หรับพยาบาล
36. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
37. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
38. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
39. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
40. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
41. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
42. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
43. ชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย
44. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
45. ชุดวิชา 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
46. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
47. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในโรงแรม
48. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในภัตตาคาร
49. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
50. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
51. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
52. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

93446
93447
93455
93460
96401
96408
96413
96414
97216
97315

การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
การจัดการระบบฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
63. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
64. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์
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65. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
66. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
67. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ
ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
68. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
69. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
70. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
71. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
72. ชุดวิชา 99311 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
73. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
74. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

42 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

1. วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
1,100

30 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

1,100
1,100

เสาร์
เสาร์

30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (1)

หมายเหตุ (1)
			
		(2)
			
			
			
			

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
30 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์

เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนเลือกเสรีได้จากชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของทุกสาขาวิชา ยกเว้น
ชุดวิชาที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
เลือกเสรีของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ในหน้า 40 - 41
ทัง้ นีต้ อ้ งตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนไม่ให้มวี นั และคาบเวลาสอบตรงกัน เนือ่ งจากมหาวิทยาลัย
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาเดียวกัน
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

2. วิชาเอกสารสนเทศสำ�นักงาน รหัส 10444
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
1,100

30 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

1,100
1,100

เสาร์
เสาร์

30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการจัดการเพือ่ สร้างสมรรถนะ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,200

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า

1,000
1,000

เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

44 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 10614
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100

เสาร์

30 ม.ค. 2559 เช้า

1,100
1,100
1,200
1,200
1,100

อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559

เช้า
บ่าย
บ่าย
เช้า
เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (2)

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,300

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
(2)
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนเลือกเสรีได้จากชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของทุกสาขาวิชา ยกเว้น
			 ชุดวิชาที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
			 เลือกเสรีของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ในหน้า 40 - 41
			 ทัง้ นีต้ อ้ งตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนไม่ให้มวี นั และคาบเวลาสอบตรงกัน เนือ่ งจาก มหาวิทยาลัย
			 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาเดียวกัน
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10201 ประวัติศาสตร์ไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
1,100
1,200

เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
10201 ประวัตศิ าสตร์ไทย
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,200
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111 ทุกกลุ่มวิชาเฉพาะ
ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
เสาร์

30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

46 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

1,100
1,100
1,100
1,100
1,200
1,200
1,100
1,100

เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559

เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
บ่าย
เช้า
เช้า
เช้า

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ รหัส 10431
1) กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1
ชุดวิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
1,200

30 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

1,100
1,200

เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

1,200
1,000

เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

47

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ รหัส 10431
2) กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำ�นักงาน รหัส 2
ชุดวิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
13421 การจัดการงานสำ�นักงาน
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำ�เนินงาน
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
1,000

เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

1,200
1,200

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

48 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

1. วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10202 การอ่านภาษาไทย
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

1,000
1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
ชุดวิชา
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย

1,000
1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

2. วิชาเอกสารสนเทศสำ�นักงาน รหัส 10444
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10202 การอ่านภาษาไทย
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่ส�ำ นักงาน
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

1,000
1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
และเลือกอีก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่ส�ำ นักงาน
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย

1,100
1,100
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

1,000
1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

50 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111
1) กลุ่มวิชาเฉพาะครู รหัส A
ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
11311 ภาษาอังกฤษสำ�หรับครู

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,300
1,200
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,300
1,200
1,000

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
30 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,300
1,200
1,300

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,300
1,200
1,700

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

2) กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย รหัส 1
ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักกฎหมาย

3) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ รหัส 2
ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ

4) กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม รหัส 3
ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
11303 ภาษาอังกฤษสำ�หรับพนักงานโรงแรม

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111 (ต่อ)
5) กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำ�นักงาน รหัส 4
ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่ส�ำ นักงาน

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,300
1,200
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,300
1,200
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,300
1,200
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,300
1,200
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

6) กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว รหัส 5
ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

7) กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์ รหัส 6
ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
11305 ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

8) กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข รหัส 7
ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
11306 ภาษาอังกฤษสำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

52 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111 (ต่อ)
9) กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง รหัส 8
ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
11307 ภาษาอังกฤษสำ�หรับช่าง

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,300
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

10)		 กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร รหัส 9
ชุดวิชา
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,300
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511
ชุดวิชา
เลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (2)

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100
1,100
1,200
1,200
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

30 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559

เช้า
เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
เช้า
เช้า
บ่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รหัส 10713
ชุดวิชา
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

หมายเหตุ (1)
			
		(2)
			
			
			
			

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,500

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์

30 ก.ค. 2559 บ่าย

เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนเลือกเสรีได้จากชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของทุกสาขาวิชา ยกเว้น
ชุดวิชาที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
เลือกเสรีของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ในหน้า 40 - 41
ทัง้ นีต้ อ้ งตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนไม่ให้มวี นั และคาบเวลาสอบตรงกัน เนือ่ งจาก มหาวิทยาลัย
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาเดียวกัน

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

54 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15
สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ เ ปิ ด รั บ สมั ค รบุ ค คลทั่ ว ไปเข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี และหลั ก สู ต ร
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร เน้ น วิ ช าวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง โทรทั ศ น์ ภาพยนตร์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ การโฆษณา และ
การประชาสัมพันธ์ ตามพื้นฐานและความสนใจของผู้ศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1.		 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15114
		 แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา
		 1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1
		 2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2
		 3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3
		 4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4
		 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5
		 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6
2.		 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15111 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
		 แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา
		 1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1
		 2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2
		 3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3
		 4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4
		 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5
		 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกล
1.		 ให้มีความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และความรู้พื้นฐานที่จำ�เป็นในงานนิเทศศาสตร์
สามารถนำ�ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.		 ให้สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะ เพื่อทำ�หน้าที่นักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ของสังคมได้
3.		 ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสำ�นึกสาธารณะ เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม
4.		 ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและต่อสังคม
ผู้ ที่ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ สามารถประกอบวิ ช าชี พ ด้ า นการสื่ อ สารมวลชน
ทั้ ง ในภาครั ฐ ภาคเอกชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ และประกอบอาชี พ ส่ ว นตั ว เช่ น นั ก ข่ า วหรื อ นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์
นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ผู้สร้างและกำ�กับภาพยนตร์
ครูอาจารย์ เป็นต้น ตลอดรวมถึงสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านอื่นๆ เช่น นักธุรกิจ
นักบริหาร นักพัฒนา นักกฎหมาย พนักงานปกครอง นักการเมือง ทหาร ตำ�รวจ พัฒนากร และสามารถศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

55

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต (1) รหัส 15114
ชื่อปริญญา:

นิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Communication Arts
นศ.บ.
B.Com.Arts

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15
นิเทศศาสตรบัณฑิต (1) รหัส 15114

		
		
		
		
		
		
		

แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา
1)		กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1
2)		กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2
3)		กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3
4)		กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4
5)		กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5
6)		กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 56 - 60
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 66
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 69 - 70

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด
ชั้นหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหตุ 		(1) ผู้สมัครหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียน
			 เป็นนักศึกษา (มสธ.1) ข้อ 18.3 ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15) นิเทศศาสตรบัณฑิต (15114)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15

นิเทศศาสตรบัณฑิต (15114) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)

56 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

นิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15114
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- บังคับ 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141
					
- เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10131
- และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161

5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

สังคมมนุษย์
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
15205 หลักการโฆษณาและ
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร 15307
			 การประชาสัมพันธ์
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และ		
15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร		
เทคโนโลยีส�ำ หรับนักนิเทศศาสตร์ 15335
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 15336
			 สื่อมวลชน			
15337

กฎหมายและจริยธรรม
ด้านนิเทศศาสตร์		
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
การบริหารกิจการสื่อสาร
การสื่อสารกับการพัฒนา

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการวิทยุ		
การจัดและการผลิตรายการ		
กระจายเสียงขั้นสูง (2)
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
การบริหารงานโทรทัศน์
16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง (2)
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (2)
การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง (2)
16452 การผลิตภาพยนตร์
การบริหารงานภาพยนตร์		
เบื้องต้น (2)
การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์ (2)
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2)

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

การสร้างสรรค์งานโฆษณา (2) 16455 การรณรงค์และผลิตงาน
การบริหารงานโฆษณา		
โฆษณา (2)
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และ		
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (2)
ผลิตงานประชาสัมพันธ์ (2)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 64 - 65

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
(2)
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15) นิเทศศาสตรบัณฑิต (15114)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ 1 ชุดวิชา
16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1)
- และเลือก  1 กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16418
16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ 16445
			 วิทยุกระจายเสียง (2)		
2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2
16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 16421
16419 การจัดรายการโทรทัศน์
16448
3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 16423
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์
16424
			 ภาพยนตร์เบื้องต้น
4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4
16338 การข่าวเบื้องต้น
16440
16339 การข่าวขั้นสูงและ
16441
			 การบรรณาธิกร
5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5
16353 การสื่อสารการตลาด
16426
16354 สื่อโฆษณา
16427
6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6
16353 การสื่อสารการตลาด
16430
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
16457

57

นิเทศศาสตรบัณฑิต (15114) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)

58 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
2. สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
- บังคับ 2 ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
15205 หลักการโฆษณาและ
15233
			 การประชาสัมพันธ์		
15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
15234
15231 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับสือ่ มวลชน 15307
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ 1 ชุดวิชา
16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1)
- และเลือก 1 กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16418
16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ 16445
			 วิทยุกระจายเสียง (2)		
2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2
16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 16421
16419 การจัดรายการโทรทัศน์
16448
					

10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และ 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีส�ำ หรับนักนิเทศศาสตร์ 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร
การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
กฎหมายและจริยธรรม
ด้านนิเทศศาสตร์
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการวิทยุ
การจัดและการผลิตรายการ		
กระจายเสียงขั้นสูง (2)
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
การบริหารงานโทรทัศน์
การผลิตรายการโทรทัศน์
เบื้องต้น (2)

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขน้ั สูง (2)

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
		(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง (1)
16424 การบริหารงานภาพยนตร์

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (1)

16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์ (1)
16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (1)

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา (1)
16427 การบริหารงานโฆษณา

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา (1)

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และผลิต
16457 การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ์ (1)		
งานประชาสัมพันธ์ (1)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 64 - 65

3. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาแกน
15205 หลักการโฆษณาและ
15233
			 การประชาสัมพันธ์		
15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
15234
15231 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับสือ่ มวลชน 15307
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร		
หมายเหตุ

(1)

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และ 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีส�ำ หรับนักนิเทศศาสตร์ 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร
การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
กฎหมายและจริยธรรม
ด้านนิเทศศาสตร์

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15) นิเทศศาสตรบัณฑิต (15114)

3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์
			 ภาพยนตร์เบื้องต้น
4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4
16338 การข่าวเบื้องต้น
16339 การข่าวขัน้ สูงและการบรรณาธิกร
5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5
16353 การสื่อสารการตลาด
16354 สื่อโฆษณา
6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6
16353 การสื่อสารการตลาด
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
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นิเทศศาสตรบัณฑิต (15114) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)

60 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ 1 ชุดวิชา
16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1)
- และเลือก 1 กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16418
16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ 16445
			 วิทยุกระจายเสียง (2)		
2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2
16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 16421
16419 การจัดรายการโทรทัศน์
16448
3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 16423
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์
16424
			 ภาพยนตร์เบื้องต้น
4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4
16338 การข่าวเบื้องต้น
16440
16339 การข่าวขัน้ สูงและการบรรณาธิกร 16441
5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5
16353 การสื่อสารการตลาด
16426
16354 สื่อโฆษณา
16427
6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6
16353 การสื่อสารการตลาด
16430
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
16457

6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการวิทยุ
การจัดและการผลิตรายการ		
กระจายเสียงขั้นสูง (2)
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
การบริหารงานโทรทัศน์
16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขน้ั สูง (2)
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (2)
การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง (2)
การบริหารงานภาพยนตร์

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (2)

การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์ (2)
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2)

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

การสร้างสรรค์งานโฆษณา (2)
การบริหารงานโฆษณา

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา (2)

การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และผลิต
การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ์ (2)		
งานประชาสัมพันธ์ (2)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 64 - 65

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
(2)
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15111
ชื่อประกาศนียบัตร:

กลุ่มวิชา
1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1

2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2

3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3

4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4

5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อย่อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียง)
Certificate in Communication Arts (Radio)
ป.นศ. (วิทยุกระจายเสียง)
Cert. in Comm. Arts (Radio)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (โทรทัศน์)
Certificate in Communication Arts (Television)
ป.นศ. (โทรทัศน์)
Cert. in Comm. Arts (Television)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์)
Certificate in Communication Arts (Film)
ป.นศ. (ภาพยนตร์)
Cert. in Comm. Arts (Film)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (สื่อสิ่งพิมพ์)
Certificate in Communication Arts (Print Media)
ป.นศ. (สื่อสิ่งพิมพ์)
Cert. in Comm. Arts (Print Media)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
Certificate in Communication Arts (Advertising)
ป.นศ. (การโฆษณา)
Cert. in Comm. Arts (Advertising)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
Certificate in Communication Arts (Public Relations)
ป.นศ. (การประชาสัมพันธ์)
Cert. in Comm. Arts (Public Relations)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15) ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (15111)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (15111) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)

62 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติการสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1) รหัส 15111
(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1)
รหัส 15111
		
		
		
		
		
		
		

แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา
1)		กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1
2)		กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2
3)		กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3
4)		กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4
5)		กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5
6)		กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 63
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 67 - 68

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหตุ (1) ผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาลงในใบสมัคร
			 และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ข้อ 18.3 ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16418
16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ 16445
			 วิทยุกระจายเสียง (1)		
2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2
16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 16421
16419 การจัดรายการโทรทัศน์
16448
3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 16423
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์
16424
			 ภาพยนตร์เบื้องต้น
4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4
16338 การข่าวเบื้องต้น
16440
16339 การข่าวขัน้ สูงและการบรรณาธิกร 16441
5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5
16353 การสื่อสารการตลาด
16426
16354 สื่อโฆษณา
16427
6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6
16353 การสื่อสารการตลาด
16430
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
16457

5 ชุดวิชา ( 30 หน่วยกิต)
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการวิทยุ
การจัดและการผลิตรายการ		
กระจายเสียงขั้นสูง (1)
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
การบริหารงานโทรทัศน์
16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขน้ั สูง (1)
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (1)
การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง (1)
การบริหารงานภาพยนตร์

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (1)

การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์ (1)
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (1)

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

การสร้างสรรค์งานโฆษณา (1)
การบริหารงานโฆษณา

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา (1)

การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และผลิต
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (1)
งานประชาสัมพันธ์ (1)

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15) ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (15111)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15111 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15 ทุกกลุ่มวิชา
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้
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.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง
ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิผล
ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ
วิทยุกระจายเสียง
ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
ชุดวิชา 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงาน
ประชาสัมพันธ์
ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

30. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
31. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำ�หรับครู
32. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา
33. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
34. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
35. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช
36. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
สำ�หรับพยาบาล
37. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
38. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
39. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
40. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
41. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
42. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
43. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
44. ชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย
45. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
46. ชุดวิชา 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
47. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
48. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในโรงแรม
49. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในภัตตาคาร
50. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
51. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
52. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
53. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

93446
93447
93455
93460
96401
96408
96413
96414
97216
97315

การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
การจัดการระบบฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
64. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
65. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์
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66. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
67. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
68. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ
ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
69. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
70. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
71. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
72. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
73. ชุดวิชา 99311 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
74. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
75. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15114 ทุกกลุ่มวิชา
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
1,100

เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

1,100
1,100

เสาร์
เสาร์

30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
15206 ภาษาเพือ่ การสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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67

1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

5,500
1,400

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
6,400

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า

2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2
ชุดวิชา
16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3
ชุดวิชา
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,400
7,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
4,300

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
30 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์

4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4
ชุดวิชา
16338 การข่าวเบื้องต้น
16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15111

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15111 (ต่อ)
5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5
ชุดวิชา
16353 การสื่อสารการตลาด
16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,000
3,400

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,000
3,600

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า

6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6
ชุดวิชา
16353 การสื่อสารการตลาด
16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15114 ทุกกลุ่มวิชา
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10131 สังคมมนุษย์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,300

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

1,100
1,100

เสาร์
เสาร์

30 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย

1,100
1,100

เสาร์
เสาร์

30 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)
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3) สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
15231 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,200
1,300

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์จัดบริการการศึกษาแก่บุคลากรผู้ทำ�หน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ หรือ
ให้บริการการศึกษา ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยวิทยฐานะ ความรู้ในวิชาการ ความคิดในการสร้างสรรค์ และ
คุณธรรมในวิชาชีพอันสามารถยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม และสามารถดำ�เนินการสอน
จั ด การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รและสถานการณ์ ท างการศึ ก ษาที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลาได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ดังนี้
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 4 วิชาเอก
1.		 วิชาเอกการแนะแนว รหัส 20524 เน้นการพัฒนาบุคลากรที่ทำ�หน้าที่การแนะแนว การให้การปรึกษา
การสอน อบรม การฝึกการเผยแพร่ความรู้ หรือทำ�หน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการการศึกษา หรือการพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.		 วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624 เน้นการพัฒนาบุคลากรที่ทำ�หน้าที่ให้ความรู้ ฝึกอบรม
หรือบริการการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพชุมชน การวางแผน การจัดทำ �โครงการ
การศึกษานอกระบบ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ
จัดการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.		 วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724 เน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้
สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การจัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา
การออกแบบการวัดและประเมินการเรียนรู้ การประเมินโปรแกรมที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาและการใช้
เครื่องมือวัดและประเมิน ตลอดจนการจัดระบบสารสนเทศที่ได้จากการประเมินมาใช้พัฒนาการจัดการศึกษา
4.		 วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824 เน้นการพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นนักเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน สถาบันการศึกษา/ฝึกอบรม หน่วยส่งเสริมและเผยแพร่ทั้งในระบบโรงเรียน
นอกระบบโรงเรียน การศึกษาทางไกลและการฝึกอบรม โดยมุ่งให้มีความรู้ด้านการจัดและออกแบบระบบ
พฤติกรรม วิธีการสื่อสาร สภาพแวดล้อม การจัดการและการประเมินทางการศึกษา เพื่อให้สามารถจัดระบบ
การเรียนการสอน ให้คำ�ปรึกษา และให้บริการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแก่ผู้บริหาร นักวิชาการ
และนักบริการการศึกษา
5.		 ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย รหัส 20221
6.		 ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม รหัส 20231
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา การแนะแนว
การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2. เพื่ อ ให้ ส ามารถนำ � ความรู้ ไ ปใช้ ใ นการวางแผนและปฏิ บั ติ ง านการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา
งานแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3. เพื่อให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความสำ�นึกรับผิดชอบต่อเยาวชน สังคม และประเทศชาติ
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สามารถเป็ น ครู ผู้ จั ด การเรี ย นการสอน บุ ค ลากรทาง
การศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีให้แก่บุคคลในระดับและวัยต่างๆ
ได้ตามแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (1)
1)
2)
3)
4)

วิชาเอกการแนะแนว รหัส 20524
วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624
วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724
วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824
ชื่อปริญญา:
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Education
ศษ.บ.
B.Ed.

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

1) วิชาเอกการแนะแนว รหัส 20524
2) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624
3) วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
รหัส 20724
4) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รหัส 20824

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 73 - 80
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 89 - 90
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 91 - 92

หมายเหตุ		(1) ผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ยังไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ หากต้องการขอใบอนุญาตประกอบ
			 วิชาชีพครู แนะนำ�ให้ติดต่อโดยตรงที่ส�ำ นักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือที่ http://www.ksp.or.th
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)		
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)		

ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)		
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 25407 ประสบการณ์วชิ าชีพการแนะแนว (1)
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล			
			 การศึกษา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
- บังคับ  5  ชุดวิชา
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
			 เพื่อการแนะแนว
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
25302 หลักและระบบงานแนะแนว
			 ในสถานศึกษา		
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 85 - 88

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20) วิชาเอกการแนะแนว (20524)

1) วิชาเอกการแนะแนว รหัส 20524

74 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกการแนะแนว (20524) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาชีพ
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)		
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาชีพ
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)		
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 25407 ประสบการณ์วชิ าชีพการแนะแนว (1)
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล
20304 พืน้ ฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
			 การศึกษา		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
- บังคับ  5  ชุดวิชา
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
			 เพื่อการแนะแนว
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
25302 หลักและระบบงานแนะแนว
			 ในสถานศึกษา
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 85 - 88

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

75

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)		
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล				
นอกระบบ (1)
			 การศึกษา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ
26403
			 การศึกษานอกระบบ		
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 26404
					

6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
การพัฒนาและการใช้แหล่ง
26405 การศึกษาทางไกล
วิทยาการในชุมชน
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อ
หลักการเรียนรู้และเทคนิค		
การศึกษานอกระบบ
การฝึกอบรม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 85 - 88

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ (20624)

2) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624

76 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกการศึกษานอกระบบ (20624) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาชีพ
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาชีพ
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์		
นอกระบบ (1)
			 การศึกษา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ
26403
			 การศึกษานอกระบบ		
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 26404
					

6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
การพัฒนาและการใช้แหล่ง
26405 การศึกษาทางไกล
วิทยาการในชุมชน
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อ
หลักการเรียนรู้และเทคนิค		
การศึกษานอกระบบ
การฝึกอบรม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 85 - 88

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

77

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)		
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ
24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล		
การเรียนรู้		
และประเมินผลการศึกษา (1)
			 การศึกษา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 24411 การพัฒนาเครื่องมือวัด
24417
			 เพื่อการวัดและประเมินผล		
ด้านพุทธิพิสัย 		
			 การศึกษา
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัด
					
ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
24413 การประเมินโครงการ
24414 การประเมินหลักสูตร
24415
							

การบริหารงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา		

การวัดและประเมินอิงมาตรฐาน
การเรียนรู้

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 85 - 88

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20) วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา (20724)

3) วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724

78 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา (20724) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาชีพ
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาชีพ
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล
20304 พืน้ ฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์		
และประเมินผลการศึกษา (1)
			 การศึกษา		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 24411 การพัฒนาเครื่องมือวัด
24417
			 เพื่อการวัดและประเมินผล		
ด้านพุทธิพิสัย 		
			 การศึกษา
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัด
					
ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
24413 การประเมินโครงการ
24414 การประเมินหลักสูตร
24415
							

การบริหารงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา		

การวัดและประเมินอิงมาตรฐาน
การเรียนรู้

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 85 - 88

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

79

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล				
และสื่อสารการศึกษา (1)
			 การศึกษา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  5  ชุดวิชา
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
27103
			 และสื่อสารการศึกษา
27104
27102 เทคโนโลยีทางการสอน		
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27402

6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
สื่อการศึกษาพัฒนสรร
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา					
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 85 - 88

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (20824)

4) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824

80 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (20824) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาชีพ
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาชีพ
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล		
การเรียนรู้		
และสื่อสารการศึกษา (1)
			 การศึกษา
20304 พืน้ ฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  5  ชุดวิชา
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
27103
			 และสื่อสารการศึกษา
27104
27102 เทคโนโลยีทางการสอน		
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27402

6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
สื่อการศึกษาพัฒนสรร
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 85 - 88

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

81

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย รหัส 20221

ชื่อประกาศนียบัตร: 		 ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

			 Certificate in Early Childhood Development Innovation
			 ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
			 Cert. in Early Childhood Development Innovation

(เปิดรับสมัครนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านัั้น)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัย รหัส 20221

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 82
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 90

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิดภาค
การศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20) ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (20221)

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (20221) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)

82 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย รหัส 20221
(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของ 21003 การเล่น ของเล่น และ
21005 การประเมินและสร้างเสริม
			 เด็กปฐมวัย
เครื่องเล่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย
21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ
21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนา
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

83

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม รหัส 20231

ชื่อประกาศนียบัตร: 		 ประกาศนียบัตรการพัฒนาเสุขภาวะด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

			 Certificate in Holistic Well-Being Development for Early Childhood
			 ป.การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
			 Cert. in Holistic Well-Being Development for Early Childhood

(เปิดรับสมัครนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านัั้น)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20
ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะ
เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม รหัส 20231

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 84
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 90

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา ในวันเปิดภาค
การศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20) ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม (20231)

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม (20231) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม รหัส 20231
(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ
21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย
21007 อาหารและโภชนาการ
			 สำ�หรับเด็กปฐมวัย
				

5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
21008 การพัฒนาทักษะชีวิต
21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มี
สำ�หรับเด็กปฐมวัย
ความต้องการพิเศษ
21009 การจัดสภาพแวดล้อม
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20 ทุกวิชาเอก
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้
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.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
30.
ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
31.
ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 32.
ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
33.
ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
34.
ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
35.
ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
36.
ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
37.
ชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
38.
อย่างมีประสิทธิผล
39.
40.
ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ
วิทยุกระจายเสียง
41.
ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
42.
ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
43.
ชุดวิชา 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
44.
ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ
45.
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
46.
ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 47.
ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
48.
ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
49.
ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
50.
ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงาน
51.
ประชาสัมพันธ์
ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน
52.

ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา
ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช
ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
สำ�หรับพยาบาล
ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย
ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
ชุดวิชา 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
ชุดวิชา 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในโรงแรม
ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในภัตตาคาร
ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

93446
93447
93455
93460
96401
96408
96413
96414
97216
97315

การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
การจัดการระบบฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
63. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
64. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์

65. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
66. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
67. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ
ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
68. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
69. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
70. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
71. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
72. ชุดวิชา 99311 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
73. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
74. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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ชุดวิชาในหลักสูตรเก่าที่ปิดรับนักศึกษาแล้ว
โดยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

20101
20201
20202
20203
20401
21201
21211
21311
21312
21313

19. ชุดวิชา 21413
20. ชุดวิชา 21421
21. ชุดวิชา 21422

พื้นฐานการศึกษา
31.
พัฒนศึกษา
วิทยาการการสอน
32.
การศึกษากับชีวิตและชุมชน
33.
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
34.
พฤติกรรมวัยเด็ก
35.
วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา 36.
พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
37.
สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
38.
วรรณกรรมและลีลาคดี
39.
ระดับปฐมวัยศึกษา
40.
พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
41.
สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
42.
การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย
43.
การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 44.
วรรณกรรมประถมศึกษา
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
45.
ระดับปฐมวัยศึกษา
46.
การสร้างเสริมลักษณะนิสัย
ระดับปฐมวัยศึกษา
47.
การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา48.
การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 49.
การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย 50.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

21321
21322
21323
21324
21325
21401
21411

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ความคิดเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำ�หรับครู
ภาษาไทย 2: การประพันธ์ส�ำ หรับครู
การอ่านภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์ส�ำ หรับครู
สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์ส�ำ หรับครู

18. ชุดวิชา 21412

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

21423
22151
22211
22212
22222
22231
22232

29. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี-ฟิสิกส์พื้นฐาน
30. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์
กายภาพและเทคโนโลยี

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบ จำ�นวน
และเรขาคณิตวิเคราะห์
ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น
ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
ชุดวิชา 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ
ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น
ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำ�หรับครู
ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำ�หรับครู
ชุดวิชา 22321 ภาษาอังกฤษสำ�หรับครู
ชุดวิชา 22322 การเขียนภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำ�หรับครู
ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา
สำ�หรับครู
ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต
ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม
เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น
ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา
ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา
ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโรงเรียน
และชุมชน
ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย
ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำ�หรับครู
ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำ�หรับครู
ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำ�หรับครู
ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาสำ�หรับครู
ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา
ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทย
สำ�หรับครู
ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำ�หรับครู
ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา
ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

88 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

61.
62.
63.
64.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

22448
22449
22451
22452

วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
การสอนคณิตศาสตร์
แคลคูลัสขั้นสูงและสมการ
ดิฟเฟอเรนเชียล
65. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เชต และทฤษฎีจ�ำ นวน
66. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

67. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
68. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชา
เตรียมประสบการณ์
69. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ
และสร้างเสริมประสบการณ์
70. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

1) วิชาเอกการแนะแนว รหัส 20524
ชุดวิชา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,100
1,000

เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

2) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,100
1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

3) วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
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4) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย รหัส 20221
ชุดวิชา
21001 พัฒนาการและการเรียนรู่ของเด็กปฐมวัย
21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
1,200
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม รหัส 20231
ชุดวิชา
21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย
21007 อาหารและโภชนาการสำ�หรับเด็กปฐมวัย
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำ�หรับเด็กปฐมวัย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,000
1,200
1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

1) วิชาเอกการแนะแนว รหัส 20524
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,200
1,000

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

2) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624
ชุดวิชา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,000
1,200

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

3) วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724
ชุดวิชา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด
และประเมินผลการศึกษา
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,000

เสาร์
เสาร์

30 ก.ค. 2559 บ่าย
30 ก.ค. 2559 เช้า

1,200

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)

92 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

4) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824
ชุดวิชา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
27102 เทคโนโลยีทางการสอน
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,000
1,000

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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4) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้การศึกษาแก่นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้
ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค ทฤษฎีและหลักการบริหารงานจากหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ซึ่งความรู้ความเข้าใจและการนำ�ไปใช้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนหรือผู้ทำ�งานอยู่ในภาครัฐและภาคเอกชน
นอกจากการสอน สาขาวิชาฯ ยังมุ่งส่งเสริมงานวิจัยด้านการบริหาร เพื่อนำ�ผลที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
ผลิตเอกสารการสอน หรือปรับปรุงชุดวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประกอบด้วย
		 1.1 แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย 4 วิชาเอก คือ
		 2.1 วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204
		 2.2 วิชาเอกการเงิน รหัส 30274
		 2.3 วิชาเอกการตลาด รหัส 30284
		 2.4 วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ
		 3.1 วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334
		 3.2 วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344
		 3.3 วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 30424

สาขาวิชาวิทยาการจัดการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.		 เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
3.		 เพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการแก่ประชาชน ตลอดทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการจัดการใน
หมู่นักธุรกิจ ข้าราชการ และนักบริหารด้านต่างๆ
4.		 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านการบริหารและการจัดการ
ผู้ที่ส�ำ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ สามารถประกอบอาชีพดังนี้
ผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพการจัดการงานก่อสร้างและวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระและเข้าทำ�งานในองค์กร หรือหน่วยงานทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกด้าน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น พ่อค้า นักธุรกิจ นักการเงิน นักการธนาคาร เลขานุการ
นักการตลาด พนักงานขาย
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ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพได้หลายลักษณะ
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น ปลัดอำ�เภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) พัฒนากร
นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำ�รวจ และ
ผู้ที่ส�ำ เร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการบัญชี เช่น นักบัญชี ผู้สอบ
บัญชี ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพส่วนตัว
ทั้งนี้ผู้สำ�เร็จการศึกษาทุกหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาการจัดการสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ชื่อปริญญา:  

         
         
         

เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)
Bachelor of Technology (Construction Management)
ทล.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง)
B.Tech. (Construction Management)

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
รหัส  30132

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 96 - 97
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 153
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 168

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสำ�รวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
เทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้าง และ
มีประสบการณ์การทำ�งานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์)
เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล) หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
(สถาปัตยกรรมหลัก) หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำ�รวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) (30132)

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132
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วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) (30132) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ช่างสำ�รวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้างและมีประสบการณ์การทำ�งานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือ
ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน หรือปริญญาตรีช่างชลประทานบั ณ ฑิ ต หรื อ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ (วิ ศ วกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล) หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมหลัก)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18   หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา   (60  หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา (6   หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  14  ชุดวิชา  หรือ  84  หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10121 อารยธรรมมนุษย์

3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
- บังคับ  8  ชุดวิชา				
30105 การบัญชีและการเงิน
31302 การสำ�รวจปริมาณและ
31406 ประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่องานก่อสร้าง
การประมาณราคา
การจัดการงานก่อสร้าง (1)
30211 องค์การและการจัดการ และ 31303 การจัดการงานสนาม
31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 31401 การควบคุมและการตรวจงาน
เครื่องจักรกล
31301 การวางแผนงานก่อสร้าง
ก่อสร้าง
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 			
31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
31407 เทคโนโลยีการก่อสร้าง
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
การจัดการงานก่อสร้าง
ขนาดใหญ่
และการภาษีอากร
31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร 31410 การจัดการงานก่อสร้าง
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย
31405 การวิเคราะห์โครงการ
อย่างยั่งยืน
และความปลอดภัย
หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาทีส่ าขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 98 - 99

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  18  ชุดวิชา  หรือ  108  หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  11  ชุดวิชา
30105 การบัญชีและการเงินเพื่อ
31303
งานก่อสร้าง
31305
30211 องค์การและการจัดกการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 31401
31301 การวางแผนงานก่อสร้าง
31302 การสำ�รวจปริมาณและ
31402
การประมาณราคา		
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
31405 การวิเคราะห์โครงการ
32330
31410 การจัดการงานก่อสร้าง
อย่างยั่งยืน		

13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
การจัดการงานสนาม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการงานก่อสร้าง
การควบคุมและการตรวจ
งานก่อสร้าง
การจัดการทรัพยากรอาคาร

31406 ประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการงานก่อสร้าง (1)
31407 เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่
31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและ
เครื่องจักรกล

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
และการภาษีอากร

54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 98 - 99
หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) (30132)

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำ�รวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม

98 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132

นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้
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.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
27.
ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 28.
ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 29.
ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
30.
ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
31.
ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
32.
ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
33.
ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
34.
ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
35.
ชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิผล
36.
ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ
วิทยุกระจายเสียง
37.
ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
38.
ชุดวิชา 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
39.
ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ
40.
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
41.
ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 42.
ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
43.
ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
44.
ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
45.
ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
46.
ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
47.

ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงาน
ประชาสัมพันธ์
ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน
ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา
ชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ
ชุดวิชา 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์
ชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช
ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
สำ�หรับพยาบาล
ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
ชุดวิชา 54118 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
ชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1
ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

55313
55314
55315
55316
55317
55318
55319
55320
55321
71114

58. ชุดวิชา 71215
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

71304
71332
81416
91458
93446
93447
93455
93460
96401
96408

ผดุงครรภ์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
นวดแผนไทย 2
การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
เวชกรรมแผนไทย 1
เวชกรรมแผนไทย 2
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
ร่างกายมนุษย์
เภสัชกรรมแผนไทย 2
การจัดการและเทคนิคการบริการใน
โรงแรม
การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในภัตตาคาร
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
การจัดการระบบฐานข้อมูล

69.
70.
71.
72.
73.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

96411
96413
96414
97216
97315

74. ชุดวิชา 97316
75.
76.
77.
78.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

97318
97403
97404
97405

79. ชุดวิชา 97406
80. ชุดวิชา 97425
81. ชุดวิชา 97427
82. ชุดวิชา 97431
83. ชุดวิชา 99311
84. ชุดวิชา 99412
85. ชุดวิชา 99413

99

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ
ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
เทคนิคหลังพิมพ์
การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
วิชาเอกการจัดการ (30204) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204
ชื่อปริญญา:  

บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
บธ.บ.
B.B.A.

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 102 - 107
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 154 - 155
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 169 - 170

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 102 - 107
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 154 - 155
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 169 - 170

คุณสมบัติของผู้สมัคร
8. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ
9. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ
การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการจัดการ (30204)

วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204
(ต่อ)
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วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
วิชาเอกการจัดการ (30204) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ		
10151 ไทยศึกษา
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10152 ไทยกับสังคมโลก		
10121 อารยธรรมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10131 สังคมมนุษย์				
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
					
วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
- บังคับ  6  ชุดวิชา
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327
			 และการจัดการความรู้
32328
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ		
			 การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

หมายเหตุ

(1)

16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงาน และหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้
การจัดการนวัตกรรมและ		
และการวิจัยธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลง
32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

การสร้างธุรกิจและการเป็น
32453
ผู้ประกอบการ		
ธุรกิจระหว่างประเทศและ
32473
การตลาดระหว่างประเทศ		
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32474
การจัดการธุรกิจนำ�เข้า-ส่งออก		
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
และองค์การแห่งการเรียนรู้

การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน
การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อุปทาน
การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141
					
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 3 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา		
- บังคับ  6  ชุดวิชา
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327
			 และการจัดการความรู้
32328
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ		
			 การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
หมายเหตุ

(1)

3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงาน และหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้
การจัดการนวัตกรรมและ		
และการวิจัยธุรกิจ		
การเปลี่ยนแปลง
32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการจัดการ (30204)

- และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449
			 และการภาษีอากร		
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32450
			 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม		
			 ท่องเที่ยว
32451
32336 การจัดการทรัพยากร		
			 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม		
			 และการค้าปลีก
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วิชาเอกการจัดการ (30204) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449
			 และการภาษีอากร		
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32450
			 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม		
			 ท่องเที่ยว
32451
32336 การจัดการทรัพยากร		
			 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม		
			 และการค้าปลีก

การสร้างธุรกิจและการเป็น
32453
ผู้ประกอบการ		
ธุรกิจระหว่างประเทศและ
32473
การตลาดระหว่างประเทศ		
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32474
การจัดการธุรกิจนำ�เข้า-ส่งออก		
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
และองค์การแห่งการเรียนรู้

การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน
การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อุปทาน
การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

3. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา
หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
					

16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงาน และหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้
การจัดการนวัตกรรมและ		
และการวิจัยธุรกิจ		
การเปลี่ยนแปลง
32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (1)
การสร้างธุรกิจและการเป็น
32453
ผู้ประกอบการ		
ธุรกิจระหว่างประเทศและ
32473
การตลาดระหว่างประเทศ		
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32474
การจัดการธุรกิจนำ�เข้า-ส่งออก		
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
และองค์การแห่งการเรียนรู้

การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน
การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อุปทาน
การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

4. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก
การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
วิชาแกน 3 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
			 เพื่อการจัดการ		
ดำ�เนินงาน และหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการจัดการ (30204)

วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
- บังคับ  6  ชุดวิชา
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327
			 และการจัดการความรู้
32328
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ		
			 การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
- และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449
			 และการภาษีอากร		
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32450
			 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม		
			 ท่องเที่ยว
32451
32336 การจัดการทรัพยากร		
			 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม		
			 และการค้าปลีก

105

วิชาเอกการจัดการ (30204) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

106 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา
- บังคับ  6  ชุดวิชา
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327
			 และการจัดการความรู้
32328
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ		
			 การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449
			 และการภาษีอากร		
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32450
			 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม		
			 ท่องเที่ยว
32451
32336 การจัดการทรัพยากร		
			 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม		
			 และการค้าปลีก

การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้
การจัดการนวัตกรรมและ		
และการวิจัยธุรกิจ		
การเปลี่ยนแปลง
32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (1)
การสร้างธุรกิจและการเป็น
32453
ผู้ประกอบการ		
ธุรกิจระหว่างประเทศและ
32473
การตลาดระหว่างประเทศ		
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32474
การจัดการธุรกิจนำ�เข้า-ส่งออก		
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
และองค์การแห่งการเรียนรู้

การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน
การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อุปทาน
การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

5. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก
การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ

(1)

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงาน และหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ			
องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้
การจัดการนวัตกรรมและ		
และการวิจัยธุรกิจ		
การเปลี่ยนแปลง
32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (1)
การสร้างธุรกิจและการเป็น
32453
ผู้ประกอบการ		
ธุรกิจระหว่างประเทศ
32473
และการตลาดระหว่างประเทศ		
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32474
การจัดการธุรกิจนำ�เข้า-ส่งออก		
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
และองค์การแห่งการเรียนรู้

การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน
การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อุปทาน
การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาทีส่ าขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการจัดการ (30204)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
					
วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
- บังคับ  6  ชุดวิชา
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327
			 และการจัดการความรู้
32328
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ		
			 การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
- และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449
			 และการภาษีอากร		
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32450
			 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม		
			 ท่องเที่ยว
32451
32336 การจัดการทรัพยากร		
			 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม		
			 และการค้าปลีก

107

108 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
วิชาเอกการเงิน (30274) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1
ชื่อปริญญา:  

บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
บธ.บ.
B.B.A.

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
วิชาเอกการเงิน รหัส 30274
		 กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 110 - 115
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 156 - 158
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 170 - 172

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หรือ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
วิชาเอกการเงิน รหัส 30274

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 110 - 115
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 156 - 158
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 170 - 172

คุณสมบัติของผู้สมัคร
7. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ประเภทวิชา
พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด
การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทั่วไป หรือ
8. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ
9. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ
10. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชา
		 บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ
		 การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการเงิน (30274)

		 กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1
(ต่อ)
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วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
วิชาเอกการเงิน (30274) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
10151 ไทยศึกษา
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10152 ไทยกับสังคมโลก
10121 อารยธรรมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10131 สังคมมนุษย์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
					
วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
32303 การจัดการการเงิน
32331
32329 การบัญชีขั้นกลางและ		
			 การบัญชีขน้ั สูงสำ�หรับนักการเงิน		
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32332
			 และการภาษีอากร		
				
32454
					

16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงาน และหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
และการศึกษาความเป็นไปได้ 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1)
ของโครงการ
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์
การจัดการความเสี่ยงและ		
หลักทรัพย์
หลักการประกันภัย
32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน		
ทางการเงิน
และการควบคุมทางการเงิน					

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต)
วิชาแกน 1 ชุดวิชา
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
			 เชิงปริมาณ
วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา		
32303 การจัดการการเงิน
32332 การจัดการความเสี่ยงและ
32455
32329 การบัญชีขั้นกลางและ		
หลักการประกันภัย
32456
			 การบัญชีขน้ั สูงสำ�หรับนักการเงิน 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน 32457
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน		
และการควบคุมทางการเงิน			
			 และการศึกษาความเป็นไปได้					
32458
			 ของโครงการ							

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1)
การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์
วาณิชธนกิจและนวัตกรรม
ทางการเงิน

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136
หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการเงิน (30274)

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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3. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป
วิชาเอกการเงิน (30274) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา หรือ 102 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
วิชาแกน 3 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 32206
			 เพื่อการจัดการ				
วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
32303 การจัดการการเงิน
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32455
32329 การบัญชีขั้นกลางและ		
และการศึกษาความเป็นไปได้ 32456
			 การบัญชีขน้ั สูงสำ�หรับนักการเงิน		
ของโครงการ
32457
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32332 การจัดการความเสี่ยงและ		
			 และการภาษีอากร		
หลักการประกันภัย
32458
				
32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน		
					
และการควบคุมทางการเงิน

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1)
การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์
วาณิชธนกิจและนวัตกรรม
ทางการเงิน

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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4. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา
หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา  ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา  (96 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา  ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
- บังคับ 4 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
			 เพื่อการจัดการ
		
ดำ�เนินงาน และหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
		
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา

32303
32329
			
32330
			

การจัดการการเงิน
32331
การบัญชีขั้นกลางและ
		
การบัญชีขั้นสูงสำ�หรับนักการเงิน
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32332
และการภาษีอากร
		
32454
		

ระบบสารสนเทศทางการเงิน
และการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ
การจัดการความเสี่ยงและ
หลักการประกันภัย
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน
และการควบคุมทางการเงิน

32455
32456
32457
		
32458

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1)
การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์
วาณิชธนกิจและนวัตกรรม
ทางการเงิน

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

หมายเหตุ 		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการเงิน (30274)

โครงสร้างหลักสูตร

114 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
5. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก
การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิชาเอกการเงิน (30274) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 1 ชุดวิชา
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
			 เชิงปริมาณ
วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา
32303 การจัดการการเงิน
32332
32329 การบัญชีขั้นกลางและ		
			 การบัญชีขน้ั สูงสำ�หรับนักการเงิน 32454
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน		
			 และการศึกษาความเป็นไปได้ 32455
			 ของโครงการ

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

การจัดการความเสี่ยงและ
32456
หลักการประกันภัย
32457
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน		
และการควบคุมทางการเงิน 32458
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ		

ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1)
การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์
วาณิชธนกิจและนวัตกรรม
ทางการเงิน

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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6. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก
การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการเงิน (30274)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ 		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
		
วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
32303 การจัดการการเงิน
32331
32329 การบัญชีขั้นกลางและ		
			 การบัญชีขน้ั สูงสำ�หรับนักการเงิน		
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32332
			 และการภาษีอากร		
				
32454
					

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงาน และหลักการตลาด
เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32455
และการศึกษาความเป็นไปได้ 32456
ของโครงการ
32457
การจัดการความเสี่ยงและ		
หลักการประกันภัย
32458
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน		
และการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1)
การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์
วาณิชธนกิจและนวัตกรรม
ทางการเงิน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

116 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
วิชาเอกการตลาด (30284) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด รหัส 30284
ชื่อปริญญา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
บธ.บ.
B.B.A

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
วิชาเอกการตลาด รหัส 30284

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 118 - 122
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 158 - 160
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 172 - 174

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก
การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 118 - 122
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 158 - 160
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 172 - 174

คุณสมบัติของผู้สมัคร
7. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าที่ไม่ใช่ในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญา
หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ
8. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ
9. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ
การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการตลาด (30284)

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284
(ต่อ)
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118 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
วิชาเอกการตลาด (30284) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
10151 ไทยศึกษา
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10152 ไทยกับสังคมโลก
10121 อารยธรรมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10131 สังคมมนุษย์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
					
วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
- บังคับ  9  ชุดวิชา
32302 การจัดการการตลาด
32432
32316 การจัดการการขายและ
32435
			 ศิลปะการขาย
32473
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค		
32334 ระบบสารสนเทศและ
			 การวิจัยการตลาด
หมายเหตุ

(1)

16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงาน และหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (1)		
การจัดการช่องทางการตลาด 32475
และห่วงโซ่อุปทาน		

การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด
การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดโลก

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญา
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต)
วิชาแกน 1 ชุดวิชา
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา
32302 การจัดการการตลาด
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
32316 การจัดการการขายและ
32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (1)		
การตลาด
			 ศิลปะการขาย
32473 การจัดการช่องทางการตลาด 32475 การตลาดระหว่างประเทศ
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค		
และห่วงโซ่อุปทาน		
และการตลาดโลก
32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136
หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการตลาด (30284)

- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับ
32476 การตลาดสถาบันและ
			 การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ		
เศรษฐกิจของไทย		
การตลาดบริการ
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
			 และการค้าปลีก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

วิชาเอกการตลาด (30284) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

120 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
3. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
			 เพื่อการจัดการ		
ดำ�เนินงาน และหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
					
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
- บังคับ  9  ชุดวิชา
32302 การจัดการการตลาด
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
32316 การจัดการการขายและ
32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (1)		
การตลาด
			 ศิลปะการขาย
32473 การจัดการช่องทางการตลาด 32475 การตลาดระหว่างประเทศ
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค		
และห่วงโซ่อุปทาน		
และการตลาดโลก
32334 ระบบสารสนเทศและ
			 การวิจัยการตลาด
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับ
32476 การตลาดสถาบันและ
			 การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ		
เศรษฐกิจของไทย		
การตลาดบริการ
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136
หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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4. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก
การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการตลาด (30284)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน  1  ชุดวิชา
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
วิชาเฉพาะด้าน  9  ชุดวิชา
32302 การจัดการการตลาด
32432
32316 การจัดการการขายและ
32435
			 ศิลปะการขาย
32473
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค		
32334 ระบบสารสนเทศและ
			 การวิจัยการตลาด

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (1)		
การจัดการช่องทางการตลาด 32475
และห่วงโซ่อุปทาน		

การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด
การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดโลก

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

122 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
5. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก
การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิชาเอกการตลาด (30284) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
					
วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
- บังคับ  9  ชุดวิชา
32302 การจัดการการตลาด
32432
32316 การจัดการการขายและ
32435
			 ศิลปะการขาย
32473
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค		
32334 ระบบสารสนเทศและ
			 การวิจัยการตลาด
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
32414
			 การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ		
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
			 และการค้าปลีก

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงาน และหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (1)
การจัดการช่องทางการตลาด 32475
และห่วงโซ่อุปทาน		

การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด
การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดโลก

การตลาดสินค้าเกษตรกับ
32476 การตลาดสถาบันและ
เศรษฐกิจของไทย		
การตลาดบริการ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136
หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อปริญญา:  

บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
บธ.บ.
B.B.A

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รหัส 30294 (1) 		

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 125 - 134
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 160 - 162
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 174 - 176

หมายเหตุ

(1)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว หรือ

ไม่รับผู้ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักบวช ทั้งเพศชายและหญิง และผู้ต้องขังเข้าศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294)

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294

124 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รหัส 30294 (1)
(ต่อ)		

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 125 - 134
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 160 - 162
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 174 - 176

หมายเหตุ

(1)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
7. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ
8. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) หรือ
9. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ
10. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขา
		 วิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์		 ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
		 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรม
		 และการท่องเที่ยว

ไม่รับผู้ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักบวช ทั้งเพศชายและเพศหญิง และผู้ต้องขังเข้าศึกษา

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 28 ชุดวิชา หรือ 168 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 5 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
10151 ไทยศึกษา
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10152 ไทยกับสังคมโลก
10121 อารยธรรมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10131 สังคมมนุษย์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
					

22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงาน และหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294)

โครงสร้างหลักสูตร

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

126 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
วิชาเฉพาะด้าน 16 ชุดวิชา
- บังคับ  10  ชุดวิชา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและ 32480
การท่องเที่ยวและ		
มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ		
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว		
ตัวแทนท่องเที่ยว (1)
32336 การจัดการทรัพยากร
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
เพื่อเป็นรางวัล
			 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ		
การจัดการโรงแรม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม		
- เลือก  6  ชุดวิชา จาก 2 กลุม่ วิชาต่อไปนี้
		 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488
			 และการท่องเที่ยวอาเซียน (3)
โรงแรมขนาดย่อมและ		
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
การจัดการที่พักทางเลือก
และการบริการในอุตสาหกรรม		
ท่องเที่ยว (3)
		 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ				

การจัดการห้องพักและ
การจัดการอาหารและ
เครื่องดื่ม (1)
ประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (2)
การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคารระหว่างประเทศ

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร

ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
พนักงานโรงแรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้
			 นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
			 การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(2)
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
(3)
นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
		 ขอแนะนำ�ให้นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485
		 ความรู้ เ ฉพาะอาชี พ มั ค คุ เ ทศก์ แ ละการบริ ก ารในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว และนั ก ศึ ก ษาต้ อ งออกทั ศ นศึ ก ษาตามเส้ น ทาง
		 ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  10  ชุดวิชา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32477
		 การท่องเที่ยวและ		
			 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว		
32336 การจัดการทรัพยากร
32478
			 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ		
การท่องเที่ยวและการโรงแรม

16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและ 32480
มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ		
ตัวแทนท่องเที่ยว (1)
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481
นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล
การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486
การจัดการโรงแรม

การจัดการห้องพักและ
การจัดการอาหารและ
เครื่องดื่ม (1)
ประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (2)
การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคารระหว่างประเทศ

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้
			 นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
			 การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(2)
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294)

2. สำ � เร็ จ การศึ ก ษา ปวส. หรื อ เที ย บเท่ า ในประเภทวิ ช าพณิ ช ยกรรม/บริ ห ารธุ ร กิ จ หรื อ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญา
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

128 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

- เลือก  6  ชุดวิชา จาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้
		 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488
โรงแรมขนาดย่อมและ		
			 และการท่องเที่ยวอาเซียน (1)
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
การจัดการที่พักทางเลือก
และการบริการในอุตสาหกรรม		
ท่องเที่ยว (1)
		 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ				

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร

ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
พนักงานโรงแรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

3. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญา
หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 26 ชุดวิชา หรือ 156 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
			 เพื่อการจัดการ		
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
					
หมายเหตุ (1)
			
			
			

22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงาน และหลักการตลาด		
เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ขอแนะนำ�ให้นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485
ความรู้ เ ฉพาะอาชี พ มั ค คุ เ ทศก์ แ ละการบริ ก ารในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว และนั ก ศึ ก ษาต้ อ งออกทั ศ นศึ ก ษาตามเส้ น ทาง
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

การจัดการห้องพักและ
การจัดการอาหารและ
เครื่องดื่ม (1)
ประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (2)
การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคารระหว่างประเทศ

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร

ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
พนักงานโรงแรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้
			 นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
			 การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(2)
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
(3)
นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
		 ขอแนะนำ�ให้นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485
		 ความรู้ เ ฉพาะอาชี พ มั ค คุ เ ทศก์ แ ละการบริ ก ารในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว และนั ก ศึ ก ษาต้ อ งออกทั ศ นศึ ก ษาตามเส้ น ทาง
		 ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294)

วิชาเฉพาะด้าน 16 ชุดวิชา		
- บังคับ  10  ชุดวิชา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและ 32480
		 การท่องเที่ยวและ		
มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ		
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว		
ตัวแทนท่องเที่ยว (1)
32336 การจัดการทรัพยากร
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481
		 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
นิทรรศการและการท่องเที่ยว
32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
เพื่อเป็นรางวัล
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ		
การจัดการโรงแรม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม		
- เลือก  6  ชุดวิชา จาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้
		 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488
			 และการท่องเที่ยวอาเซียน (3)
โรงแรมขนาดย่อมและ		
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
การจัดการที่พักทางเลือก
และการบริการในอุตสาหกรรม		
		 ท่องเที่ยว (3)
		 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ				
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130 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
4. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ วนานาชาติ (I - TIM)

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 4 ชุดวิชา
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 32206
30211 องค์การและการจัดการ และ		
			 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิชาเฉพาะด้าน 16 ชุดวิชา
- บังคับ  10  ชุดวิชา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32477
		 การท่องเที่ยวและ		
		 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว		
32336 การจัดการทรัพยากร
32478
		 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ		
			 การท่องเที่ยวและการโรงแรม		

20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและ 32480
มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ		
ตัวแทนท่องเที่ยว (1)
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481
นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล
การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486
การจัดการโรงแรม

การจัดการห้องพักและ
การจัดการอาหารและ
เครื่องดื่ม (1)
ประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (2)
การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคารระหว่างประเทศ

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้
			 นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
			 การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(2)
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร

ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
พนักงานโรงแรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

5. สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง ในสาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ บริ ก าร คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  18  ชุดวิชา  หรือ  108  หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา		

หมายเหตุ (1)
			
			
			

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ขอแนะนำ�ให้นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485
ความรู้ เ ฉพาะอาชี พ มั ค คุ เ ทศก์ แ ละการบริ ก ารในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว และนั ก ศึ ก ษาต้ อ งออกทั ศ นศึ ก ษาตามเส้ น ทาง
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294)

- เลือก  6  ชุดวิชา จาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้
		 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488
			 และการท่องเที่ยวอาเซียน (1)
โรงแรมขนาดย่อมและ		
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
การจัดการที่พักทางเลือก
		 และการบริการในอุตสาหกรรม		
			 ท่องเที่ยว (1)
		 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ				
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วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

132 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
- บังคับ  10  ชุดวิชา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและ 32480
การท่องเที่ยวและ
มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ตัวแทนท่องเที่ยว (1)
32336 การจัดการทรัพยากร
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481
		 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
เพื่อเป็นรางวัล
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการโรงแรม
			 การท่องเที่ยวและการโรงแรม		
- เลือก  6  ชุดวิชา จาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้
		 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488
			 และการท่องเที่ยวอาเซียน (3)
โรงแรมขนาดย่อมและ		
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
การจัดการที่พักทางเลือก
		 และการบริการในอุตสาหกรรม		
ท่องเที่ยว (3)
		 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ				

การจัดการห้องพักและ
การจัดการอาหารและ
เครื่องดื่ม (1)
ประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (2)
การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคารระหว่างประเทศ

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร

ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
พนักงานโรงแรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

		

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้
			 นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
			 การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(2)
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
(3)
นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
		 ขอแนะนำ�ให้นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485
		 ความรู้ เ ฉพาะอาชี พ มั ค คุ เ ทศก์ แ ละการบริ ก ารในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว และนั ก ศึ ก ษาต้ อ งออกทั ศ นศึ ก ษาตามเส้ น ทาง
		 ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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6. สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส าขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  24  ชุดวิชา  หรือ  144  หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา		
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210
		 เพื่อการจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211
		
วิชาเฉพาะด้าน 16 ชุดวิชา
- บังคับ  10  ชุดวิชา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32477
		 การท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากร
32478
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
		 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)
การจัดการการผลิตและ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
ดำ�เนินงาน และหลักการตลาด
เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและ 32480 การจัดการห้องพักและ
มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ
การจัดการอาหารและ
(1)
ตัวแทนท่องเที่ยว
เครื่องดืม่ (1)
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481 ประสบการณ์วิชาชีพ
นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยวและ
เพื่อเป็นรางวัล
การโรงแรม (2)
การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
การจัดการโรงแรม
ภัตตาคารระหว่างประเทศ

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้
			 นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
			 การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(2)
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294)

โครงสร้างหลักสูตร

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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- เลือก  6  ชุดวิชา จาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488
โรงแรมขนาดย่อมและ		
			 และการท่องเที่ยวอาเซียน (1)
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
การจัดการที่พักทางเลือก
		 และการบริการในอุตสาหกรรม		
ท่องเที่ยว (1)
		 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ				

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร

ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
พนักงานโรงแรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 135 - 136

		

หมายเหตุ (1)
			
			
			

นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ขอแนะนำ�ให้นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485
ความรู้ เ ฉพาะอาชี พ มั ค คุ เ ทศก์ แ ละการบริ ก ารในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว และนั ก ศึ ก ษาต้ อ งออกทั ศ นศึ ก ษาตามเส้ น ทาง
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
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135

เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
				 1) วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204
				 2) วิชาเอกการเงิน รหัส 30274
				 3) วิชาเอกการตลาด รหัส 30284
				 4) วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
24.
ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
25.
ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 26.
ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 27.
ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
28.
ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
29.
ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
30.
ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
31.
ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
32.
ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
33.
ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
34.
ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
35.
ชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
36.
อย่างมีประสิทธิผล
ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ
37.
วิทยุกระจายเสียง
ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
38.
ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
39.
ชุดวิชา 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
40.
ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
41.
ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
42.
ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
43.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

16452
16455
16457
16458
20001
20002
27104

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

30203
30204
30206
32204
32304
32477

ชุดวิชา 32480
ชุดวิชา 40205
ชุดวิชา 51102
ชุดวิชา 51103
ชุดวิชา 51105
ชุดวิชา 51207
ชุดวิชา 51208

การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
ระบบการเรียนการสอน
การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา
การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
องค์การและการจัดการ
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
การบัญชีขั้นต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
กฎหมายธุรกิจ
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
สำ�หรับพยาบาล
การพยาบาลชุมชนและการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
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44.
45.
46.
47.
48.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

51309
52310
54113
54118
55307

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

55310
55311
55313
55314
55315
55316
55317
55318
55319
55320
55321
71114

61. ชุดวิชา 71215
62.
63.
64.
65.
66.
67.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

71304
71332
81416
91458
93446
93447

การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมไทย
นวดแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
ผดุงครรภ์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
นวดแผนไทย 2
การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
เวชกรรมแผนไทย 1
เวชกรรมแผนไทย 2
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
ร่างกายมนุษย์
เภสัชกรรมแผนไทย 2
การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในโรงแรม
การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในภัตตาคาร
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

93455
93460
96401
96408
96411
96413
96414
97216
97315

77. ชุดวิชา 97316
78.
79.
80.
81.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

97318
97403
97404
97405

82. ชุดวิชา 97406
83. ชุดวิชา 97425
84. ชุดวิชา 97427
85. ชุดวิชา 97431
86. ชุดวิชา 99311
87. ชุดวิชา 99412
88. ชุดวิชา 99413

การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
การจัดการระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ
ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
เทคนิคหลังพิมพ์
การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา:  

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration
รป.บ.
B.P.A

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

1) วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334
2) วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344
3) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
รหัส 30354

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 139 - 142
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 163 - 165
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 177 - 178

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ
หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล
ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล
การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรือ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

1) วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334
2) วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344
3) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354

138 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

1) วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334
2) วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344
3) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
รหัส 30354
		 (ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 139 - 142
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 163 - 165
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 177 - 178

คุณสมบัติของผู้สมัคร
7. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าใน
สาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือ
8. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงิน
และการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป
หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชา
ธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรือ
9. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าใน
สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์
(รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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1) วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334
2) วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344
3) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354
1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10151 ไทยศึกษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10152 ไทยกับสังคมโลก
10121 อารยธรรมมนุษย์		
และสิง่ แวดล้อมเพื่อชีวิต
10163 ภาษาเขมรเพือ่ การสื่อสาร
10131 สังคมมนุษย์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
- บังคับ  9  ชุดวิชา
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
33304 ขอบข่าย การศึกษาและวิจัย
			 การบริหาร		
สาธารณะ		
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
30204 องค์การและการจัดการ
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ
33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ (1)
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์		
การบริหารราชการไทย
33201 การบริหารราชการไทย
33303 นโยบายสาธารณะและ
					
การวางแผน			
- เลือก  5  ชุดวิชา จากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ดังต่อไปนี้

วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น
33446 นโยบาย แผน และ
33447 การจัดบริการสาธารณะของ
33422 การบริหารการพัฒนาเมือง		
โครงการท้องถิ่น		
ท้องถิน่
			 และชนบท			
33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น
หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป
33432 การบริหารสำ�นักงาน
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
			 ภาครัฐกิจ

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 33449 การบริหารการบริการสาธารณะ
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ		

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 33450 การบริหารค่าตอบแทน
33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		
และประโยชน์เกื้อกูล		
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 143 - 144

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
ทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือ
ประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล
การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขา
วิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ชุดวิชา หรือ 96 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  9  ชุดวิชา
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
33207
			 การบริหาร		
30204 องค์การและการจัดการ
33302
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์		
33201 การบริหารราชการไทย
33303
หมายเหต

(1)

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
เศรษฐศาสตร์และการคลัง
33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัย
สาธารณะ		
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับ
33401 ประสบการณ์วชิ าชีพบริหารรัฐกิจ (1)
การบริหารราชการไทย
นโยบายสาธารณะและการวางแผน

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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- เลือก  5  ชุดวิชา จากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ดังนี้
การจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
การบริหารการคลังท้องถิ่น
การบริหารการบริการสาธารณะ

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
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3. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทัว่ ไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทีย่ ว การโรงแรม
และการบริ ก าร หรื อ ประเภทวิ ช าธุ ร กิ จ การค้ า ต่ า งประเทศ การจั ด การงานบุ ค คล ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
ธุ ร กิ จ โรงแรม ธุ ร กิ จ สถานพยาบาล การประชาสั ม พั น ธ์ และธุ ร กิ จ หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ หรื อ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์
(รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น
33446 นโยบาย แผน และ
33447
33422 การบริหารการพัฒนาเมือง		
โครงการท้องถิ่น		
			 และชนบท			
33448
วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป
33432 การบริหารสำ�นักงาน
33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 33449
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ		
			 ภาครัฐกิจ
วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 33450 การบริหารค่าตอบแทน
33451
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		
และประโยชน์เกื้อกูล		
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
- บังคับ  5  ชุดวิชา
33201 การบริหารราชการไทย
33303 นโยบายสาธารณะและ
33304
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง		
การวางแผน		
			 สาธารณะ			
33401
- เลือก  5  ชุดวิชา จากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ดังนี้
วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น
33446 นโยบาย แผน และ
33447
33422 การบริหารการพัฒนาเมือง		
โครงการท้องถิ่น		
			 และชนบท			
33448
วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป
33432 การบริหารสำ�นักงาน
33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 33449
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ		
			 ภาครัฐกิจ
วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 33450 การบริหารค่าตอบแทน
33451
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		
และประโยชน์เกื้อกูล		
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ขอบข่ายการศึกษาและวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประสบการณ์วชิ าชีพบริหารรัฐกิจ (1)
การจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
การบริหารการคลังท้องถิ่น
การบริหารการบริการสาธารณะ

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 143 - 144

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
					 1) วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334
					 2) วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344
					 3) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
25.
ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
26.
ชุดวิชา 13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ
27.
ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 28.
ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 29.
ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
30.
ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
31.
ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
32.
ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
33.
ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
34.
ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
35.
อย่างมีประสิทธิผล
36.
ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ
วิทยุกระจายเสียง
ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
37.
ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
38.
ชุดวิชา 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
39.
ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
40.
ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ
41.
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
42.
ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 43.
ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
44.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

16452
16455
16457
16458
20001
20002
27104

ชุดวิชา 32477
ชุดวิชา 32480
ชุดวิชา 51102
ชุดวิชา 51103
ชุดวิชา 51105
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

51207
51208
51309
52310
54113
54118
55307

ชุดวิชา 5310

การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
ระบบการเรียนการสอน
การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
สำ�หรับพยาบาล
การพยาบาลชุมชนและการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย
นวดแผนไทย 1
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

55311
55313
55314
55315
55316
55317
55318
55319
55320
55321
71114

56. ชุดวิชา 71215
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

71304
71332
81416
91458
93446
93447
93455
93460
96401

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
ผดุงครรภ์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
นวดแผนไทย 2
การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
เวชกรรมแผนไทย 1
เวชกรรมแผนไทย 2
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
ร่างกายมนุษย์
เภสัชกรรมแผนไทย 2
การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในโรงแรม
การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในภัตตาคาร
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ

66.
67.
68.
69.
70.
71.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

96408
96411
96413
96414
97216
97315

72. ชุดวิชา 97316
73.
74.
75.
76.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

97318
97403
97404
97405

77. ชุดวิชา 97406
78. ชุดวิชา 97425
79. ชุดวิชา 97427
80. ชุดวิชา 97431
81. ชุดวิชา 99311
82. ชุดวิชา 99412
83. ชุดวิชา 99413

การจัดการระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ
ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
เทคนิคหลังพิมพ์
การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อปริญญา:  

บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
บช.บ.
B.Acc.

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
บัญชีบัณฑิต รหัส 30424

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 147 - 150
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 166 - 167
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 179 - 180

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน
สาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ และทางการบัญชี
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำ�นักงาน
ก.พ. รับรอง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาใดสาขาหนึ่ง
ที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) บัญชีบัณฑิต (30424)

บัญชีบัณฑิต รหัส 30424
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก

บัญชีบัณฑิต (30424) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
บัญชีบัณฑิต รหัส 30424

(ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 147 - 150
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 166 - 167
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 179 - 180

คุณสมบัติของผู้สมัคร
7. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ หรือเทียบเท่าในสาขาใด
สาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี หรือ
8. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
การบัญชี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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บัญชีบัณฑิต รหัส 30424
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 5 ชุดวิชา ( 6 - 30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 - 22 ชุดวิชา หรือ 108 - 132 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.1		สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

		(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
- บังคับ  1  ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
- และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10131 สังคมมนุษย์
10152
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10161
10121 อารยธรรมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10163
						
30205

ไทยกับสังคมโลก
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
คณิตศาสตร์และสถิติ

1.2		สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ และทางการบัญชี

		(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

1.3		สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) บัญชีบัณฑิต (30424)

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่
ทางบริหารธุรกิจ และทางการบัญชี หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ ในสาขาใดสาขาหนึง่ ทีไ่ ม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต (30424) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
วิชาแกน 7 ชุดวิชา
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ 32209 การบัญชีขน้ั ต้นและหลักเบือ้ งต้น 32339
30206 กฎหมายธุรกิจและ		
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ		
			 การภาษีอากร 1
32210 องค์การและการจัดการ
60120
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์		
และการจัดการเชิงกลยุทธ์
			 เชิงปริมาณ
วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา
- บังคับ  7  ชุดวิชา
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
32311 การบัญชีต้นทุน 1 และ
32324
			 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 		
การบัญชีต้นทุน 2 		
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ
32447
			 การเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
การบัญชีขั้นสูง 2		
						
32483
							
- เลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบ 32446
			 ทางการบัญชีและการสอบบัญชี
ภายในขั้นสูง

การจัดการการเงิน การตลาด
และการผลิต
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

การสอบบัญชี การตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายใน
การภาษีอากร 2 และ
การวางแผนภาษีอากร
สัมมนาการบัญชีการเงินและ
สัมมนาการบัญชีบริหาร (1)
การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
		 เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาทีส่ าขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 151 - 152

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทาง
บริหารธุรกิจที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

149

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

การสอบบัญชี การตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายใน
การภาษีอากร 2 และ
การวางแผนภาษีอากร
สัมมนาการบัญชีการเงินและ
สัมมนาการบัญชีบริหาร (1)
การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 151 - 152

3. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) บัญชีบัณฑิต (30424)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
วิชาแกน 4 ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและ
32209 การบัญชีขน้ั ต้นและหลักเบือ้ งต้น 32210
			 การภาษีอากร 1		
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ		
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
			 เชิงปริมาณ
วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
- บังคับ  7  ชุดวิชา
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
32311 การบัญชีต้นทุน 1 และ
32324
			 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี		
การบัญชีต้นทุน 2 		
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ
32447
			 การเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน การบัญชีขั้นสูง 2		
						
32483
							
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบ 32446
			 ทางการบัญชีและการสอบบัญชี 		
ภายในขั้นสูง
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รายละเอียดหลักสูตร

บัญชีบัณฑิต (30424) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)
วิชาแกน 3 ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและ
32209 การบัญชีขน้ั ต้นและหลักเบือ้ งต้น 32210
			 การภาษีอากร 1 		
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ		
วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
- บังคับ  7  ชุดวิชา
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
32311 การบัญชีต้นทุน 1 และ
32324
			 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี		
การบัญชีต้นทุน 2 		
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ
32447
การบัญชีขั้นสูง 2		
			 การเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน		
						
32483
							
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบ 32446
			 ทางการบัญชีและการสอบบัญชี 		
ภายในขั้นสูง

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์
การสอบบัญชี การตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายใน
การภาษีอากร 2 และ
การวางแผนภาษีอากร
สัมมนาการบัญชีการเงินและ
สัมมนาการบัญชีบริหาร (1)
การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 151 - 152

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
บัญชีบัณฑิต รหัส 30424

นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้
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.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
28.
ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
29.
ชุดวิชา 13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ
30.
ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 31.
ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
32.
ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
33.
ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
34.
ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
35.
ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
36.
ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
37.
ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
38.
ชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิผล
39.
ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ
วิทยุกระจายเสียง
40.
ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
41.
42.
ชุดวิชา 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
43.
ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ
44.
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
45.
ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 46.
ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
47.
ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
48.
ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
49.
ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
50.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

16458
20001
20002
27104

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

30201
30202
30203
32477

ชุดวิชา 32480
ชุดวิชา 40205
ชุดวิชา 51102
ชุดวิชา 51103
ชุดวิชา 51105
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

51207
51208
51309
52310
54113
54118
55307

ชุดวิชา 55310
ชุดวิชา 55311
ชุดวิชา 55313

การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
ระบบการเรียนการสอน
การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
หลักการบัญชี
การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
กฎหมายธุรกิจ
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
สำ�หรับพยาบาล
การพยาบาลชุมชนและการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย
นวดแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
ผดุงครรภ์แผนไทย
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

55314
55315
55316
55317
55318
55319
55320
55321
71114

60. ชุดวิชา 71215
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

71304
71332
81416
91458
93446
93447
93455
93460
96401
96402
96408

เภสัชกรรมแผนไทย 1
นวดแผนไทย 2
การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
เวชกรรมแผนไทย 1
เวชกรรมแผนไทย 2
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
ร่างกายมนุษย์
เภสัชกรรมแผนไทย 2
การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในโรงแรม
การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในภัตตาคาร
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
คอมพิวเตอร์กับการบัญชี
การจัดการระบบฐานข้อมูล

72.
73.
74.
75.
76.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

96411
96413
96414
97216
97315

77. ชุดวิชา 97316
78.
79.
80.
81.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

97318
97403
97404
97405

82. ชุดวิชา 97406
83. ชุดวิชา 97425
84. ชุดวิชา 97427
85. ชุดวิชา 97431
86. ชุดวิชา 99311
87. ชุดวิชา 99412
88. ชุดวิชา 99413

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ
ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
เทคนิคหลังพิมพ์
การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132
1) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสำ�รวจ
วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม
ปวช. ก่อสร้าง และมีประสบการณ์การทำ�งานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือปริญญาตรีศิลปบัณฑิต
(มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน หรือปริญญาตรีชา่ งชลประทานบัณฑิต หรือปริญญาตรี
หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ (วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล) หรื อ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมหลัก)
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
31302 การสำ�รวจปริมาณและการประมาณราคา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า

1,100

เสาร์

30 ม.ค. 2559 บ่าย

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำ�รวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคสถาปัตยกรรม
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
31302 การสำ�รวจปริมาณและการประมาณราคา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์

30 ม.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร

154 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า

1,100
1,100
1,100
1,200
1,200
1,100

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

เช้า
เช้า
บ่าย
บ่าย
เช้า
เช้า

30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30210 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด

1,100
1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204 (ต่อ)

ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
30210 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย

4) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30210 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด

1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า
บ่าย

5) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
30210 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1,100
1,100
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

3) สำ � เร็ จ การศึ ก ษา ปวส. หรื อ เที ย บเท่า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ป ระเภทวิ ชาพณิ ช ยกรรม/บริ หารธุ ร กิ จ หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ
เทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า

1,100
1,100
1,100
1,200
1,200
1,100

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

เช้า
เช้า
บ่าย
บ่าย
เช้า
เช้า

30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด
การเงิ น และการธนาคาร การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจั ด การทั่ ว ไป หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า ใน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
ภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

เช้า
บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1 (ต่อ)
3) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559

เช้า
บ่าย
บ่าย

4) สำ � เร็ จ การศึ ก ษา ปวส. หรื อ เที ย บเท่ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ป ระเภทวิ ช าพณิ ช ยกรรม/บริ ห ารธุ ร กิ จ หรื อ อนุ ป ริ ญ ญา
หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559

เช้า
บ่าย
บ่าย

5) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32303 การจัดการการเงิน
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,200
1,100
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
30 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559

เช้า
บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

158 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1 (ต่อ)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

6) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30210 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด

1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า
บ่าย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
เสาร์

บ่าย
เช้า

1,100
1,100
1,100
1,200
1,200
1,100

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

เช้า
เช้า
บ่าย
บ่าย
เช้า
เช้า

30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

159

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284 (ต่อ)

ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
32302 การจัดการการตลาด
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า
บ่าย

3) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด
การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30210 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด

1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า
บ่าย

4) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
32302 การจัดการการตลาด
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
เสาร์

บ่าย
เช้า
บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด
การเงิ น และการธนาคาร การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจั ด การทั่ ว ไป หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า ใน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

160 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284 (ต่อ)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

5) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30210 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
เสาร์

บ่าย
เช้า
บ่าย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,000
1,100
1,100
1,100
1,200
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

เช้า
เช้า
บ่าย
บ่าย
เช้า
เช้า

30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

161

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294 (ต่อ)

ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
เสาร์

เช้า
บ่าย
บ่าย

3) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

เช้า
บ่าย
บ่าย

4) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

เช้า
บ่าย
บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

162 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294 (ต่อ)

5) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และวิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
บ่าย

1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559

เช้า

6) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และวิชาเอกการเงินและการธนาคาร
หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
บ่าย

1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559

เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1. วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334
2. วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344
3. วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354

1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
บ่าย

1,100
1,100
1,100
1,100

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

เช้า
เช้า
บ่าย
เช้า

30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

								
								
								

1. วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334
2. วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344
3. วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354 (ต่อ)

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด
การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือ
ประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล
การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่น
ที่ไม่ใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (2)

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
(2)
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนเลือกเสรีได้จากชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของทุกสาขาวิชา ยกเว้น
ชุ ด วิ ช าที่ ส าขาวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต ไม่ อ นุ ญ าตให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นเป็ น ชุ ด วิ ช า
เลือกเสรีตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีของสาขาวิชาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตในหน้า 143 - 144
ทั้ ง นี้ ต้ อ งตรวจสอบตารางสอบของแต่ ล ะชุ ด วิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นไม่ ใ ห้ มี วั น และคาบเวลาสอบตรงกั น เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน

								

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

								
								
								

165

1. วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334
2. วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344
3. วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354 (ต่อ)

ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
เลือก 1 ชุดวิชาจาก 3 วิชาเอกที่เลือกเรียน
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น (2)
33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (3)
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล (4)

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า

1,100
1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559

เช้า
เช้า
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
(2)
สำ�หรับผู้เลือกเรีียนวิชาเอกการบริหารท้องถิ่น
(3)
สำ�หรับผู้เลือกเรีียนวิชาเอกการบริหารงานทั่วไป
(4)
สำ�หรับผู้เลือกเรีียนวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

3) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด
การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือ
ประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล
การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต รหัส 30424
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559

บ่าย

1,100
1,100
1,100
1,100
1,200
1,200
1,100
1,000

เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
บ่าย
เช้า
เช้า
เช้า

30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ และทางการบัญชี
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,000
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
เสาร์

บ่าย
เช้า
บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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บัญชีบัณฑิต รหัส 30424 (ต่อ)
3) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ

10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
บ่าย

1,200

เสาร์

เช้า

30 ม.ค. 2559

4) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทาง
บริหารธุรกิจที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
บ่าย

1,200

เสาร์

เช้า

30 ม.ค. 2559

5) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
เสาร์

บ่าย
บ่าย

1,200

เสาร์

เช้า

30 ม.ค. 2559

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132
1) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสำ�รวจ
วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม
ปวช. ก่อสร้าง และมีประสบการณ์การทำ�งานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือปริญญาตรีศิลปบัณฑิต
(มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน ปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือปริญญาตรี
หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ (วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล) หรื อ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมหลัก)
ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

เช้า
บ่าย
เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวท.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำ�รวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคสถาปัตยกรรม
ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

เช้า
บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย

1,100
1,100
1,100
1,200
1,200
1,100

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย

30 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30210 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด

1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
เช้า
บ่าย

3) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส าขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ หรื อ สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ วิ ช าเอกการเงิ น และการธนาคาร และวิ ช าเอก
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,200
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์ 30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
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วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204 (ต่อ)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

4) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30210 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด

1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
เช้า
บ่าย

5) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30210 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

เช้า
บ่าย
บ่าย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการเงิน รหัส 30274

1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย

1,100
1,100
1,100
1,200
1,200
1,100

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย

30 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 (ต่อ)

ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

เช้า
บ่าย
บ่าย

3) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาพณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ ที่ไม่ใช่
สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

เช้า
บ่าย
บ่าย

4) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา
หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
ชุดวิชา
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
10151 ไทยศึกษา
1,100
1,100
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
เช้า
บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด
การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

172 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 (ต่อ)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

5) สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง ในสาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ หรื อ สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ วิ ช าเอก
การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
32206 สถิติธรุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32329 การบัญชีขน้ั กลางและการบัญชีขน้ั สูงสำ�หรับนักการเงิน

1,100
1,200
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
เช้า
บ่าย

6) สำ �เร็ จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรื อสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิช าเอก
การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
เช้า
บ่าย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย

1,100
1,100
1,100
1,200
1,200
1,100

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย

30 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

173

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284 (ต่อ)

ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
32302 การจัดการการตลาด
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
เช้า
บ่าย

3) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด
การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ที่ไม่ใช่
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

4) สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง ในสาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ หรื อ สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ วิ ช าเอก
การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
32302 การจัดการการตลาด
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
เสาร์

บ่าย
เช้า
บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด
การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

174 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284 (ต่อ)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

5) สำ �เร็ จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรื อสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิช าเอก
การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32206 สถิติธรุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1,100
1,100
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

เช้า
บ่าย
เช้า

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย

1,100
1,100
1,100
1,200
1,200
1,100

เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย

30 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

175

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294 (ต่อ)

ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

เช้า
บ่าย
เช้า

3) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญา
หรือเทียบเท่ าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริก าร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

เช้า
บ่าย
เช้า

4) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I - TIM)
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

เช้า
บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ บริ ก าร คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ หรื อ สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ วิ ช าเอก
การเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

176 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294 (ต่อ)
5) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
เช้า

1,100

เสาร์

บ่าย

30 ก.ค. 2559

6) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือ
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
32335 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
เช้า
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

177

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
30204 องค์การและการจัดการ
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,000

เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

เช้า
บ่าย

1,200
1,200

เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

บ่าย
เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด
การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือ
ประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล
การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ในสาขาวิชา
อืน่ ทีไ่ ม่ใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ชุดวิชา
30204 องค์การและการจัดการ
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
33201 การบริหารราชการไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,000
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

1) วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334
2) วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344
3) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

1) วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334
2) วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344
3) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354 (ต่อ)
3) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด
การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือ
ประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล
การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
ชุดวิชา
33201 การบริหารราชการไทย
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
เลือก 1 ชุดวิชาจากวิชาเอกที่เลือกเรียน
33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น (2)
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ (3)
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (4)		

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100

เสาร์
เสาร์

30 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559

เช้า
บ่าย

1,000
1,100
1,000

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

เช้า
เช้า
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
(2)
สำ�หรับผู้เลือกเรียนวิชาเอกการบริหารท้องถิ่น
(3)
สำ�หรับผู้เลือกเรียนวิชาเอกการบริหารงานทั่วไป
(4)
สำ�หรับผู้เลือกเรียนวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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บัญชีบัณฑิต รหัส 30424
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,300

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

เช้า

1,100
1,100
1,100
1,100
1,200
1,200
1,100
1,000

เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

เช้า
เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
เช้า
เช้า
บ่าย

30 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ และทางการบัญชี
ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,300
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

เช้า
เช้า
บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 -407

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
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บัญชีบัณฑิต รหัส 30424 (ต่อ)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)

3) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,300
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
เช้า
บ่าย

4) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า ในสาขาใดสาขาหนึ่งทาง
บริหารธุรกิจที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,000

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

บ่าย
เช้า

1,200

เสาร์

บ่าย

30 ก.ค. 2559

5) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,000

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

บ่าย
เช้า

1,200

เสาร์

บ่าย

30 ก.ค. 2559

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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5) สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40
สาขาวิ

สาขาวิชานิติศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตทางกฎหมายและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของสังคมในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย
ค้นคว้าทางด้านกฎหมายให้กว้างขวางทันต่อเหตุการณ์และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยการเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เช่น บริการตอบปัญหากฎหมาย โครงการกฎหมาย
เพื่อชาวบ้าน เป็นต้น
สาขาวิชานิตศิ าสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร เน้น
การศึกษาวิชากฎหมายในลักษณะต่างๆ เพื่อนำ�ไปประกอบอาชีพทางกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ
นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น
สำ�หรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชานิตศิ าสตร์เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ
ดังนี้
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�ำ ชุมชน (ป.ผน.)  รหัส 40311
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (ป.กท.) รหัส 40212 เปิดสอนเฉพาะกลุ่ม
ข้าราชการกรมที่ดินเท่านั้น (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้น)
สาขาวิชานิติศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.		 ผลิตบัณฑิตวิชานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการ
ของสังคม
2.		 พัฒนาบุคลากรที่อยู่ในวงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพสังคม
3.		 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพและหน้าที่การงาน ตลอดจนให้การศึกษาต่อเนื่องในระดับต่างๆ
4.		 ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมายตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความสำ�นึกในความยุติธรรม และ
คุณธรรม
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ สามารถประกอบวิชาชีพได้ทุกอาชีพ และยังสามารถเข้า
รับราชการได้ในทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ตำ�รวจ นายทหาร
พระธรรมนูญ นิติกร ปลัดอำ�เภอ หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ตั้งสำ�นักงาน
ทนายความ และสามารถศึ ก ษาต่ อ ในสำ � นั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา เพื่ อ สอบเป็ น เนติ บัณฑิตไทย (น.บ.ท.) ในระดับสูงขึ้นต่อไปได้ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114
นิติศาสตรบัณฑิต (40114) สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)

ชื่อปริญญา:

นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws
น.บ.
LL.B.

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40
นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 183 - 186
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 193 - 194
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 196 - 197

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทุกสาขาวิชา หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวท. ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
			 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
- บังคับ  1  ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
- และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
1.2 สำ�เร็จการศึกษา ปวท.
			 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)
			 1.2.1 ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
						
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
			 1.2.2 ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
1.3 สำ�เร็จการศึกษา ปวส.
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)
		 1.3.1 ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
						
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

สาขาวิชานิติศาสตร์ (40) นิติศาสตรบัณฑิต (40114)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 - 5 ชุดวิชา (18-30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
7 ชุดวิชา
(42 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
11 ชุดวิชา
(66 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 - 24 ชุดวิชา หรือ 132 - 144 หน่วยกิต

184 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
			 1.3.2 ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์และ

นิติศาสตรบัณฑิต (40114) สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)

						 ช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม ศิลปหัตถกรรม
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์

ข. หมวดวิชาแกน
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
41211
			 กฎหมายทั่วไป		
41201 กฎหมายมหาชน
41212
				
41213

10151 ไทยศึกษา

7 ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล
41231
นิติกรรม สัญญา		
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 41232
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน		

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)
- บังคับ  10  ชุดวิชา
41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน 41342
			 มรดก		
ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน		
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน 		
			 เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ		
บริษัท
41343
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม
41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทัว่ ไป 		
			 ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย		
ในวิธีพิจารณาความแพ่ง
41444
						
41451
(2)
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
		 - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางธุรกิจ
41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41456
			 นักกฎหมาย
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้		
41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 		
			 ของสังคม
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
41457
41404 กฎหมายแรงงาน
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา		
		 - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางมหาชน
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41454
			 ของประชาชน		
ของสังคม
41457
41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
41404 กฎหมายแรงงาน		
			 นักกฎหมาย
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41459
41402 ระบบกฎหมายไทยและ
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้		
			 ต่างประเทศ
41431 การบริหารงานยุติธรรม

กฎหมายอาญา 1:
ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2:
ภาคความผิด

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:
วิธีพิจารณาความแพ่งและ
กฎหมายล้มละลาย
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3:
วิธีพิจารณาความอาญา
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย (1)
กฎหมายระหว่างประเทศ
การคุ้มครองผู้บริโภคและ
กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน
ทางการค้า
กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี
ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี
ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน
กระบวนการยุติธรรมและ
ระบบศาลไทย

หมายเหต		(1)
ุ
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
(2)
นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งการสอบเป็ น เนติ บั ณ ฑิ ต ไทย หรื อ ประกอบอาชี พ เป็ น พนั ก งานอั ย การ ผู้ พิ พ ากษา ทนายความ นิ ติ ก ร หรื อ
		 ที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และ
		 ชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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- กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางแพ่งและอาญา
41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
41404
			 นักกฎหมาย
41421
41402 ระบบกฎหมายไทยและ
41431
			 ต่างประเทศ
41432
41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง		
			 ของสังคม

กฎหมายแรงงาน
41454
กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ 41457
การบริหารงานยุติธรรม		
กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญา 41458
ตามกฎหมายอื่น
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กฎหมายสิทธิมนุษยชน
กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี
ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน
อาชญากรรมทางธุรกิจ

2. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0 - 2 ชุดวิชา (0-12 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
7 ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 - 20 ชุดวิชา หรือ 108 - 120 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่ถึง 3 ปี หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา
			 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
2.2 สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 3 ปี หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา
			 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
			 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.3 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
			 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาแกน
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
41211
			 กฎหมายทั่วไป		
41201 กฎหมายมหาชน
41212
				
41213

7 ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล
41231
นิติกรรม สัญญา		
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 41232
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน		

กฎหมายอาญา 1:
ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2:
ภาคความผิด

สาขาวิชานิติศาสตร์ (40) นิติศาสตรบัณฑิต (40114)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 191 - 192

นิติศาสตรบัณฑิต (40114) สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ
11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)
- บังคับ  10  ชุดวิชา
41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน 41342
			 มรดก		
ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน		
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน		
			 เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ		
บริษัท
41343
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม
41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทัว่ ไป 		
			 ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย		
ในวิธีพิจารณาความแพ่ง
41444
						
41451
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ (2)		
		 - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางธุรกิจ
41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41456
			 นักกฎหมาย
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้		
41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ		
			 ของสังคม
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
41457
41404 กฎหมายแรงงาน
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา		
		 - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางมหาชน
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41454
			 ของประชาชน		
ของสังคม
41457
41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
41404 กฎหมายแรงงาน		
			 นักกฎหมาย
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41459
41402 ระบบกฎหมายไทยและ
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้		
			 ต่างประเทศ
41431 การบริหารงานยุติธรรม
		 - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางแพ่งและอาญา
41401 ภาษาอังกฤษสำ�หรับ
41404 กฎหมายแรงงาน
41454
			 นักกฎหมาย
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ 41457
41402 ระบบกฎหมายไทยและ
41431 การบริหารงานยุติธรรม		
			 ต่างประเทศ
41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญา 41458
41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง		
ตามกฎหมายอื่น
			 ของสังคม

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:
วิธีพิจารณาความแพ่งและ
กฎหมายล้มละลาย
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3:
วิธีพิจารณาความอาญา
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย (1)
กฎหมายระหว่างประเทศ

การคุ้มครองผู้บริโภคและ
กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน
ทางการค้า
กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี
ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี
ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน
กระบวนการยุติธรรมและ
ระบบศาลไทย
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี
ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน
อาชญากรรมทางธุรกิจ

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
(2)
นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งการสอบเป็ น เนติ บั ณ ฑิ ต ไทย หรื อ ประกอบอาชี พ เป็ น พนั ก งานอั ย การ ผู้ พิ พ ากษา ทนายความ นิ ติ ก ร หรื อ
		 ที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และ
		 ชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรผู้นำ�ชุมชน รหัส 40311
ชื่อประกาศนียบัตร:

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40
ประกาศนียบัตรผู้น�ำ ชุมชน รหัส 40311

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 188
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 194
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 197

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ที่ศึกษา
ตามอัธยาศัยและได้รับการเทียบโอนผลการศึกษา
ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

สาขาวิชานิติศาสตร์ (40) ประกาศนียบัตรผู้น�ำ ชุมชน (40311)

ประกาศนียบัตรผู้น�ำ ชุมชน
Certificate in Community Leaders
ป.ผน.
Cert. in Com. Leaders
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ประกาศนียบัตรผู้นำ�ชุมชน รหัส 40311
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้นำ�ชุมชน (40311) สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาแกน
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาแกน
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้น�ำ ชุมชน 41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและ
41003 การบริหารจัดการชุมชน
					
การปกครองสำ�หรับผู้น�ำ ชุมชน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
2 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
- บังคับ  1  ชุดวิชา
41004 เสริมประสบการณ์ผู้น�ำ ชุมชน
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 41006 การบริหารองค์กรปกครอง
41008 การจัดการการเกษตร		
			 ของประชาชน		
ส่วนท้องถิ่น		
ทรัพยากรธรรมชาติ
				
41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน		
และสิง่ แวดล้อม
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สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน รหัส 40212
ชื่อประกาศนียบัตร:

(เปิดรับสมัครนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน
และทรัพย์สิน
รหัส 40212

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 190
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 195

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะ
1.1 “ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการของกรมที่ดินเท่านั้น” และ
2. สำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
2.1 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
			 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบ
			 อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา
			 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2.2 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
			 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุ
ไม่ตํ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
			 ที่สมัคร หรือ
2.3 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
			 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการ
			 อบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย
			 รับรอง หรือ
2.4 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
			 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
2.5 สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า
			 จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหตุ		ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สินต้องจัดส่งสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวข้าราชการกรมที่ดิน
		เป็นหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมด้วย จำ�นวน 1 ฉบับ

สาขาวิชานิติศาสตร์ (40) ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (40212)

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน
Certificate in Land and Property Law
ป.กท.
Cert. in LPL.
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ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน รหัส 40212
(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เท่านั้น
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (40212) สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาแกน
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาแกน
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
			 กฎหมายทั่วไป		
นิติกรรม สัญญา
41231 กฎหมายอาญา 1:
41201 กฎหมายมหาชน
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด		
ภาคบทบัญญัติทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว 41322
			 มรดก		
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย 41323
			 เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ		

6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน
ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย		
บริษัท
กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้
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

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิผล
ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ
วิทยุกระจายเสียง
ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
ชุดวิชา 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

29. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน
30. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
31. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา
32. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
33. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
34. ชุดวิชา 40103 กฎหมายเกษตร
35. ชุดวิชา 40205 กฎหมายธุรกิจ
36. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช
37. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
สำ�หรับพยาบาล
38. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
39. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
40. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
41. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
42. ชุดวิชา 52204 กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์
43. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
44. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
45. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
46. ชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย
47. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
48. ชุดวิชา 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
49. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
50. ชุดวิชา 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
51. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในโรงแรม
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52. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในภัตตาคาร
53. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
54. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
55. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
56. ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
57. ชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
พยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
58. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
59. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
60. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
61. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
62. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
63. ชุดวิชา 96401 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
64. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
65. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
66. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
67. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

68. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
69. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
70. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
71. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
72. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
73. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ
ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
74. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
75. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
76. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
77. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
78. ชุดวิชา 99311 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
79. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
80. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114

ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต		
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559

บ่าย

1,100
1,100
1,100
1,100
1,200
1,200
1,100
1,100

เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
บ่าย
เช้า
เช้า
เช้า

30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชานิติศาสตร์ (40) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
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นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114 (ต่อ)

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า (1)
ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (2)
(บาท)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)

ชุดวิชา
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (3)
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (3)

1,300
1,000
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

เช้า
เช้า
บ่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรผู้น�ำ ชุมชน รหัส 40311
ชุดวิชา
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้น�ำ ชุมชน
41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำ�หรับ
ผู้นำ�ชุมชน
41003 การบริหารจัดการชุมชน

หมายเหตุ 		(1)
			
			
			

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (2)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,000
1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า

1,100

เสาร์

30 ม.ค. 2559

บ่าย

สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวท. และ ปวส. ซึ่งจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา และผู้สำ�เร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญา
ทีม่ หี ลักสูตรไม่ถงึ 3 ปี หรือเทียบเท่า ซึง่ จะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 2 ชุดวิชา จะลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปในภาค
การศึกษาใดก็ได้ แต่ถ้าจะให้ส�ำ เร็จการศึกษาภายใน 3 ปีครึ่ง หรือ 3 ปี จะต้องลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้
ในแต่ละภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาพิเศษของแต่ละปีการศึกษา
(2)
เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
		 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
(3)
ชุดวิชาในกลุ่มเหล่านี้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามลำ�ดับ ซึ่งมีเลขกำ�กับอยู่ข้างท้าย ได้แก่
		 1) ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 ชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 ชุดวิชา 41311 กฎหมายแพ่ง 3
		 2) ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1 ชุดวิชา 41232 กฎหมายอาญา 2
		 3) ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ชุดวิชา 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 ชุดวิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3
		 ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในข้อ 3) ควรเรียนชุดวิชาในข้อ 1) และ 2) ก่อน
		 ส่วนชุดวิชาอื่นๆ นอกจากระบุข้างต้นนี้ ซึ่งมีเลขลำ�ดับอยู่ข้างท้าย เช่น ชุดวิชา 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 ชุดวิชา 41322
กฎหมายพาณิชย์ 2 ชุดวิชา 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 เป็นต้น ชุดวิชาเหล่านี้ นักศึกษาอาจเลือก
เรียนชุดวิชาใดก่อนหลังได้ตามความสมัครใจเพราะเนื้อหามิได้ต่อเนื่องกัน แต่ต้องเรียนชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 และชุดวิชา 41212
กฎหมายแพ่ง 2 ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนกฎหมายก่อน ในกรณีที่เป็นไปได้นักศึกษาควรศึกษา ชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินก่อนด้วย ซึ่ง
จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหา ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
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หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน รหัส 40212
ชุดวิชา

1,300
1,000
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

เช้า
เช้า
บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
(2)
ชุดวิชาในกลุ่มเหล่านี้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามลำ�ดับ ซึ่งมีเลขกำ�กับอยู่ข้างท้าย ได้แก่
		 1) ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 ชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 ชุดวิชา 41311 กฎหมายแพ่ง 3
		 2) ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1 ชุดวิชา 41232 กฎหมายอาญา 2
		 3) ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ชุดวิชา 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 ชุดวิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3
		 ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในข้อ 3) ควรเรียนชุดวิชาในข้อ 1) และ 2) ก่อน
		 ส่วนชุดวิชาอื่นๆ นอกจากระบุข้างต้นนี้ ซึ่งมีเลขลำ�ดับอยู่ข้างท้าย เช่น ชุดวิชา 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 ชุดวิชา 41322
กฎหมายพาณิชย์ 2 ชุดวิชา 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 เป็นต้น ชุดวิชาเหล่านี้ นักศึกษาอาจเลือก
เรียนชุดวิชาใดก่อนหลังได้ตามความสมัครใจเพราะเนื้อหามิได้ต่อเนื่องกัน แต่ต้องเรียนชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 และชุดวิชา 41212
กฎหมายแพ่ง 2 ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนกฎหมายก่อน ในกรณีที่เป็นไปได้นักศึกษาควรศึกษา ชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินก่อนด้วย ซึ่ง
จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหา ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

สาขาวิชานิติศาสตร์ (40) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (2)
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (2)

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
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สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต		
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

บ่าย

1,100
1,100
1,100
1,100
1,200
1,200
1,100
1,100

เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

เช้า
เช้า
เช้า
เช้า
บ่าย
เช้า
เช้า
บ่าย

30 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114 (ต่อ)
2) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า (1)
ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (2)
(บาท)

ชุดวิชา

1,300
1,000
1,000

เสาร์
30 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

บ่าย
เช้า
บ่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรผู้น�ำ ชุมชน รหัส 40311
ชุดวิชา
41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำ�ชุมชน
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ (1)
			
			
			

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (2)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

2,000

เสาร์

30 ก.ค. 2559

เช้า

1,000
1,000
1,200
1,100

อาทิตย์
อาทิตย์
อาทิตย์
อาทิตย์

31 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559
31 ก.ค. 2559

เช้า
เช้า
บ่าย
บ่าย

สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปวท. และ ปวส. ซึ่งจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา และผู้สำ�เร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญา
ที่มีหลักสูตรไม่ถึง 3 ปี หรือเทียบเท่า ซึ่งจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา จะลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน
ภาคการศึกษาใดก็ได้ แต่ถา้ จะให้ส�ำ เร็จการศึกษาภายใน 3 ปีครึง่ หรือ 3 ปี จะต้องลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด
ให้ในแต่ละภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาพิเศษของแต่ละปีการศึกษา
(2)
เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
		 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
(3)
ชุดวิชาในกลุ่มเหล่านี้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามลำ�ดับ ซึ่งมีเลขกำ�กับอยู่ข้างท้าย ได้แก่
		 1) ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 ชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 ชุดวิชา 41311 กฎหมายแพ่ง 3
		 2) ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1 ชุดวิชา 41232 กฎหมายอาญา 2
		 3) ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ชุดวิชา 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 ชุดวิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3
		 ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในข้อ 3) ควรเรียนชุดวิชาในข้อ 1) และ 2) ก่อน
		 ส่วนชุดวิชาอื่นๆ นอกจากระบุข้างต้นนี้ ซึ่งมีเลขลำ�ดับอยู่ข้างท้าย เช่น ชุดวิชา 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 ชุดวิชา 41322
กฎหมายพาณิชย์ 2 ชุดวิชา 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 เป็นต้น ชุดวิชาเหล่านี้ นักศึกษาอาจเลือก
เรียนชุดวิชาใดก่อนหลังได้ตามความสมัครใจเพราะเนื้อหามิได้ต่อเนื่องกัน แต่ต้องเรียนชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 และชุดวิชา 41212
กฎหมายแพ่ง 2 ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนกฎหมายก่อน ในกรณีที่เป็นไปได้นักศึกษาควรศึกษา ชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
ก่อนด้วย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหา ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

สาขาวิชานิติศาสตร์ (40) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (3)
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (3)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
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6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ให้การศึกษาแก่บคุ ลากรทางด้านสาธารณสุข และทางด้านอาชีวอนามัย เพือ่
เพิ่มพูนความรู้ และความสามารถทางวิชาการ และวิทยฐานะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัย ให้มีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีคุณธรรม
2. เพื่อผลิตงานวิจัยด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัย ที่มีคุณภาพและสามารถนำ�มาใช้ในการพัฒนา
การเรียน การสอน และพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
4. เพื่อทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สามารถปรับเพิ่มวุฒิ
หรือสอบเป็นนักวิชาการสาธารณสุขได้ตามกรอบอัตรากำ�ลังของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือเป็น
นักสาธารณสุขในหน่วยงานทางสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานสาธารณะอื่นๆ ทางด้าน
จัดการสุขภาพ
ผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สำ�หรับผู้ที่ปฏิบัติ
งานประจำ � ณ สถานประกอบการหรื อ โรงงานอุ ต สาหกรรมสามารถปฏิ บั ติ ง านในตำ� แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ค วาม
ปลอดภัยในการทำ�งานระดับวิชาชีพ และสามารถสอบเข้ารับราชการเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ผู้สำ�เร็จการศึกษาทุกหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174
ชื่อปริญญา:

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health
ส.บ.
B.P.H

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 201 - 208
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 216 - 219
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 222 - 225

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวง
ศึกษาธิการหรือกระทรวงสาธารณสุขรับรอง หรือหน่วยงานอื่น
ที่สำ�นักงาน ก.พ. รับรอง และวุฒิการศึกษาที่สภาวิชาชีพ
รับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพนั้นๆ และ
2. สำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
2.1 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
			 หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่นที่
			 เกี่ยวข้อง (ยกเว้น ป.ผู้ช่วยพยาบาล) ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จ
			 การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร 1 ปี
			 หรือรับจากมัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาในหลักสูตร
			 ไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่น ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ ป.ผู้ช่วยเภสัชกร
			 ป.ผู้ช่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.วิชาเจ้าหน้าที่
			 สาธารณสุข (พนักงานอนามัย จบก่อนปี พ.ศ. 2525)
			 ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปี หรือ
			 ปีที่ 1) หรือ
2.2 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
2.3 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
			 วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา
			 พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและ
			 ธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จ
			 การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร
			 ไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174)

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)

(ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 201 - 208
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 216 - 219
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 222 - 225

คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.4
		
		
		
		
		
2.5
		
		
		
2.6
		
		
		
		
		
2.7
		
		

สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน (เช่น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา
โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ
สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
การแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
สาธารณสุขศาสตร์ ที่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง
(เช่น ทันตาภิบาล ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า
2 ปี) หรือ
สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร
2 ปี ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเคียง และต้องส่งใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ชั้น 2 จำ�นวน 1 ฉบับ เป็นหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม หรือ
2.8 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์หรือเทียบเคียง
		 หรือสูงกว่า หรือ
2.9 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
		 (เช่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) หรือสูงกว่า หรือ
2.10 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
		 สาธารณสุขศาสตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงาน		 อนามัย นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์
		 หรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษา
		 ตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ
2.11 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
		 (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ
		 ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่า หรือ
2.12 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางแพทย์แผนไทย หรือ
		 เทียบเคียง หรือสูงกว่า หรือ
2.13 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล
		 เทียบเท่าอนุปริญญา หรืออนุปริญญาทางการพยาบาล
		 หรือปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่า และ
		 ต้องส่งใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 จำ�นวน
1 ฉบับ เป็นหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม หรือสำ�เร็จ
		 การศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 		
		 (เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกรรม
		 ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือ
		 สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่า
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ � เร็ จ การศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รทางวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ หรื อ
ประกาศนียบัตรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ยกเว้น ป.ผูช้ ว่ ยพยาบาล) ซึง่ รับจากผูส้ �ำ เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
และศึกษาในหลักสูตร 1 ปี หรือรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาในหลักสูตร
ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี (เช่ น ป.ผู้ ช่ ว ยทั น ตแพทย์ ป.ผู้ ช่ ว ยเภสั ช กร ป.ผู้ ช่ ว ยแพทย์ ป.ผดุ ง ครรภ์ อ นามั ย
ป.วิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย จบก่อนปี พ.ศ. 2525) ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตร 1 ปี หรือ ปีที่ 1)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 23 ชุดวิชา หรือ 138 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก		
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
52302 วิทยาการระบาดและ
			 วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
การควบคุมโรค
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52310
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย		
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52306 การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข 52311
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 52402
			 สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ
53407
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์		
การป้องกันโรค
53408
			 งานสาธารณสุข				

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข
ในชุมชน (1)
การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรค (1)
ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข (2)
การบริหารงานสาธารณสุข
การวางแผนงานสาธารณสุข		
ในชุมชน

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(2)
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174)

โครงสร้างหลักสูตร
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 214 - 215

2. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
หรื อ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง รั บ จากผู้ สำ � เร็ จ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
ไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน
(เช่น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า
2 ปี) หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางการแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จ
การศึกษามั ธยมศึกษาตอนปลาย และศึ ก ษาในหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี หรื อ ประกาศนี ย บั ต รหรือ
อนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ ที่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง (เช่น ทันตาภิบาล ทันตสาธารณสุข
เทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษา
ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 ชุดวิชา หรือ 114 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
10152 ไทยกับสังคมโลก

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
52302 วิทยาการระบาดและ
		 วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
การควบคุมโรค		
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3. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเคียง

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
10152 ไทยกับสังคมโลก

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
52302 วิทยาการระบาดและ
			 วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
การควบคุมโรค		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52304
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52305
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52306
			 สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52308
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 52309
			 งานสาธารณสุข		
หมายเหตุ

(1)
(2)

13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52311
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52402
การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข 53407
พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 53408
การส่งเสริมสุขภาพและ		
การป้องกันโรค

การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรค (1)
ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข (2)
การบริหารงานสาธารณสุข
การวางแผนงานสาธารณสุข
ในชุมชน

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย		
ในชุมชน (1)
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52306 การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข 52311 การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรค (1)
			 สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข (2)
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ
53407 การบริหารงานสาธารณสุข
			 งานสาธารณสุข		
การป้องกันโรค
53408 การวางแผนงานสาธารณสุข		
							
ในชุมชน
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 214 - 215

204 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 214 - 215

4. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือเทียบเคียง หรือสูงกว่า

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา หรือ 102 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา		

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
52302 วิทยาการระบาดและ
			 วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
การควบคุมโรค
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52306 การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข		
ในชุมชน (1)
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 52311 การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรค (1)
			 สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข (2)
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์		
การป้องกันโรค
53407 การบริหารงานสาธารณสุข
			 งานสาธารณสุข			
53408 การวางแผนงานสาธารณสุข		
							
ในชุมชน
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 214 - 215

หมายเหตุ

(1)
(2)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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5. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ (เช่น วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) หรือสูงกว่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ชุดวิชา หรือ 96 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
52302 วิทยาการระบาดและ
			 วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
การควบคุมโรค
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52310
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52306 การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข		
			 สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 52311
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ
52402
			 งานสาธารณสุข		
การป้องกันโรค
53407
						
53408
							

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข
ในชุมชน (1) 			
การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรค (1)
ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข (2)		
การบริหารงานสาธารณสุข
การวางแผนงานสาธารณสุข
ในชุมชน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 214 - 215

หมายเหตุ

(1)
(2)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174)

รายละเอียดหลักสูตร

206 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงาน
อนามัย นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์หรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้ส�ำ เร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา		

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
52302 วิทยาการระบาดและ		
			 วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
การควบคุมโรค		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52303
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม		
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52305
			 สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52306
				
52308

10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 52309
งานสาธารณสุข		
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52402
การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข 53408
พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ		

การส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค		
ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข (1)
การวางแผนงานสาธารณสุข
ในชุมชน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 214 - 215

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

207

7. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่า หรือปริญญาตรีทางแพทย์แผนไทย หรือเทียบเคียง หรือสูงกว่า

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา		

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
52302 วิทยาการระบาดและ		
			 วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
การควบคุมโรค		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52310
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52306 การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข		
			 สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ
52311
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์		
การป้องกันโรค
52402
			 งานสาธารณสุข			
53408
							

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข
ในชุมชน (1) 			
การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรค (1)
ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข (2)
การวางแผนงานสาธารณสุข
ในชุมชน				

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 214 - 215

หมายเหตุ

(1)
(2)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

208 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
8. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญา หรืออนุปริญญาทางการพยาบาล
หรือปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่า หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่น แพทย์
พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
หรือสูงกว่า

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (50174) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา		

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
52302 วิทยาการระบาดและ
			 วิทยาศาสตร์สุขภาพ		
การควบคุมโรค		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52303
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข		
			 สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52305
				
52306

8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 52308
งานสาธารณสุข
52402
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 53408
การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข		

พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข (1)
การวางแผนงานสาธารณสุข
ในชุมชน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 214 - 215

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514
ชื่อปริญญา:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
B.Sc. (Occupational Health and Safety)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รหัส 50514

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 210 - 213
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 220 - 221
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 225 - 226

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ
อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือ
8. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) หรือ
9. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) หรือ
10. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีแพทย์แผนไทยบัณฑิต

หมายเหตุ		1. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514 ต้องเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาจาก
			 หลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส�ำ นักงาน ก.พ. รับรอง
2. สำ�หรับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม โปรดติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครจาก
		 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ http://www.stou.ac.th ว่าจะเปิดรับสมัครเมื่อใด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (50514)

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)

210 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตร 4 ปี) หรือพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (50514) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
			 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำ�หรับ
54111
			 งานอาชีวอนามัยและ		
			 ความปลอดภัย
54112
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย		
			 และความปลอดภัย		
54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 54113
54109 การยศาสตร์		

หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)

10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ประสบการณ์วิชาชีพ
54114
(1)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 		
ระบบสุขภาพและวิทยาการ 54115
ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ		
ความปลอดภัย
54116
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:
การประเมิน (2)

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:
การควบคุม (3)
กฎหมายและมาตรฐานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เทคโนโลยีความปลอดภัย

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
เป็ น ชุ ด วิ ช าที่ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะ นั ก ศึก ษาควรศึ ก ษาชุ ด วิ ชานี้ ก่ อ นลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิช า 54114 สุ ข ศาสตร์
อุตสาหกรรม : การควบคุม
ควรศึกษาชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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2. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
					
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการ 54114
			 และความปลอดภัย		
ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ		
54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
ความปลอดภัย
54115
54109 การยศาสตร์
54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:		
54111 ประสบการณ์วิชาชีพ 		
การประเมิน (2)
54116
			 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) 			

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:
การควบคุม (3)
กฎหมายและมาตรฐานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เทคโนโลยีความปลอดภัย

หมายเหต		(1)
ุ
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
(2)
เป็ น ชุ ด วิ ช าที่ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะ นั ก ศึ ก ษาควรศึ ก ษาชุ ด วิ ช านี้ ก่ อ นลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช า 54114 สุ ข ศาสตร์ อุตสาหกรรม : การควบคุม
(3)
ควรศึกษาชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (50514)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา
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3. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (50514) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
					
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำ�หรับ
54109
			 งานอาชีวอนามัยและ
54111
			 ความปลอดภัย 		
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย 54112
			 และความปลอดภัย 		
54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 		
					

10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
การยศาสตร์
54113
ประสบการณ์วิชาชีพ		
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) 54114
ระบบสุขภาพและวิทยาการ		
ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ 54115
ความปลอดภัย		
54116

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:
การประเมิน (2)
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:
การควบคุม (3)
กฎหมายและมาตรฐานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เทคโนโลยีความปลอดภัย

หมายเหต		(1)
ุ
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
(2)
เป็ น ชุ ด วิ ช าที่ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะ นั ก ศึ ก ษาควรศึ ก ษาชุ ด วิ ช านี้ ก่ อ นลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช า 54114 สุ ข ศาสตร์ อุตสาหกรรม : การควบคุม
(3)
ควรศึกษาชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

213

4. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง
2 ปี) และแพทย์แผนไทยบัณฑิต

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา หรือ 102 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับ
54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ		
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
54118 ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ (1)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำ�หรับ
54109
			 งานอาชีวอนามัยและ
54111
			 ความปลอดภัย 		
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย 54112
			 และความปลอดภัย 		
54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 		
					

10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
การยศาสตร์
54113
ประสบการณ์วิชาชีพ		
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2) 54114
ระบบสุขภาพและวิทยาการ		
ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ 54115
ความปลอดภัย		
54116

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:
การประเมิน (3)
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:
การควบคุม (4)
กฎหมายและมาตรฐานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เทคโนโลยีความปลอดภัย

หมายเหต		(1)
ุ
เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
(2)
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
(3)
เป็ น ชุ ด วิ ช าที่ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะ นักศึกษาควรศึกษาชุดวิชานี้ ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม
(4)
ควรศึกษาชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (50514)

รายละเอียดหลักสูตร
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50 ทุกหลักสูตร
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้
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.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิผล
ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ
วิทยุกระจายเสียง
ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
ชุดวิชา 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน
ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

30. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา
31. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
32. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
33. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช
34. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
สำ�หรับพยาบาล
35. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
36. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
37. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
38. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
39. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
40. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
41. ชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย
42. ชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1
43. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
44. ชุดวิชา 55313 ผดุงครรภ์แผนไทย
45. ชุดวิชา 55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1
46. ชุดวิชา 55315 นวดแผนไทย 2
47. ชุดวิชา 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
48. ชุดวิชา 55317 เวชกรรมแผนไทย 1
49. ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
50. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
51. ชุดวิชา 55320 ร่างกายมนุษย์
52. ชุดวิชา 55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2
53. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในโรงแรม
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54. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในภัตตาคาร
55. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
56. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
57. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
58. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
59. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
60. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
61. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
62. ชุดวิชา 96401 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
63. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
64. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
65. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
66. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
67. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
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68. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
69. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
70. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
71. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
72. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ
ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
73. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
74. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
75. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
76. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
77. ชุดวิชา 99311 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
78. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
79. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174
1) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง (ยกเว้น ป.ผูช้ ว่ ยพยาบาล) ซงึ่ รับจากผูส้ �ำ เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร 1 ปี
หรือรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่น ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์
ป.ผู้ช่วยเภสัชกร ป.ผู้ช่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.วิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย จบก่อนปี
พ.ศ. 2525) ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปี หรือ ปีที่ 1)
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
		
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า

เสาร์
เสาร์

เช้า
เช้า

30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 (ต่อ)

ชุดวิชา
10152 ไทยกับสังคมโลก
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,200
1,400
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

เช้า
บ่าย
บ่าย

3) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเคียง
ชุดวิชา
10152 ไทยกับสังคมโลก
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,200
1,400
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

เช้า
บ่าย
บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

2) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
(เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือประกาศนียบัตร
หรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน (เช่น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน เวชระเบียน
โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางการแพทย์
แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)
หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง สาธารณสุขศาสตร์ ทีไ่ ม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง (เช่น ทันตาภิบาล
ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)
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4) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือเทียบเคียง หรือสูงกว่า
ชุดวิชา

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)

10151 ไทยศึกษา
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

5) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ (เช่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) หรือสูงกว่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
เสาร์
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

6) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย
นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์หรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำ �เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)
ชุดวิชา
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,400
1,100
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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7) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่า หรือปริญญาตรีทางแพทย์แผนไทย หรือเทียบเคียง หรือสูงกว่า
ชุดวิชา

1,100
1,100
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

8) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญา หรืออนุปริญญาทางการพยาบาล หรือ
ปริ ญ ญาตรี ท างการพยาบาลหรื อ สู ง กว่ า หรื อ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ท างวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ (เช่ น
แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
หรือสูงกว่า
ชุดวิชา
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (2)

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
เสาร์

30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
(2)
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนเลือกเสรีได้จากชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของทุกสาขาวิชา ยกเว้น
ชุดวิชาที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชา
เลือกเสรีตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตในหน้า 214 - 215
		 ทั้ ง นี้ ต้ อ งตรวจสอบตารางสอบของแต่ ล ะชุ ด วิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นไม่ ใ ห้ มี วั น และคาบเวลาสอบตรงกั น เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

10151 ไทยศึกษา
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514
1) สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ หรื อ ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ หรื อ ปริ ญ ญาตรี
สาธารณสุขศาสตร์ (4 ปี) หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (4 ปี)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)

ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำ�หรับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,200

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า

1,000

เสาร์

บ่าย

30 ม.ค. 2559

2) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมศาสตร์
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,000
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

3) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำ�หรับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,200

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
เสาร์

บ่าย
เช้า

1,000

เสาร์

บ่าย

30 ม.ค. 2559

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514 (ต่อ)
4) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ (2 ปี) หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (2 ปี) หรือปริญญาตรี
แพทย์แผนไทยบัณฑิต
ชุดวิชา

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,400
1,200

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า

1,000

เสาร์

บ่าย

30 ม.ค. 2559

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำ�หรับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

222 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174
1) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง (ยกเว้น ป.ผู้ช่วยพยาบาล) ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร 1 ปี
หรือรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่น ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์
ป.ผู้ช่วยเภสัชกร ป.ผู้ช่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.วิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย จบก่อนปี
พ.ศ. 2525) ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปี หรือ ปีที่ 1)
ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

เช้า
บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
เช้า
บ่าย

3) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเคียง
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
เช้า
บ่าย

4) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือเทียบเคียง หรือสูงกว่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

2) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
(เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือประกาศนียบัตร
หรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน (เช่น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน เวชระเบียน
โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางการแพทย์
แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)
หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง สาธารณสุขศาสตร์ ที่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง (เช่น ทันตาภิบาล
ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งรับจากผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)

224 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
5) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ (เช่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) หรือสูงกว่า
ชุดวิชา

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)

10151 ไทยศึกษา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

6) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย
นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์หรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้ส�ำ เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ
นิติเวชศาสตร์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

7) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่า หรือปริญญาตรีทางแพทย์แผนไทย หรือเทียบเคียงหรือสูงกว่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ
นิติเวชศาสตร์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 (ต่อ)
8) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญา หรืออนุปริญญาทางการพยาบาล หรือ
ปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่า หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์
เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่า
ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

ชุดวิชา

1,100
1,200
1,000

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514
1) สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ หรื อ ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ หรื อ ปริ ญ ญาตรี
สาธารณสุขศาสตร์ (4 ปี) หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (4 ปี)
ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,200
1,200
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
30 ก.ค. 2559
เสาร์
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

บ่าย
เช้า
เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษาปริิญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมศาสตร์
ชุดวิชา
50102 วิทยาศาตร์ชีวภาพ
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,000
1,200
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
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วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514 (ต่อ)
3) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)

ชุดวิชา
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
50103 สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,000
1,200
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

4) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ (2 ปี) หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (2 ปี) หรือปริญญาตรี
แพทย์แผนไทยบัณฑิต
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,200
1,000
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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7) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60
สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ เ ปิ ด หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ให้ กั บ บุ ค คลทั่ ว ไปให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ พื้ น ฐาน
ด้านทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งระดับจุลภาคและมหภาค ซึ่งจะนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
1.		 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134
2.		 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.		 มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของกลุ่มโดยการ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้น�ำ ในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้
2.		 สามารถประยุ ก ต์ ค วามเข้ า ใจอั น ถ่ อ งแท้ ใ นทฤษฎี แ ละระเบี ย บวิ ธี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า ในสาขาวิ ช า
ของตนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่นๆ
3.		 สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยยอมรับ
ข้อจำ�กัดของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน
4.		 มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัยและเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจของ
ตนอยู่เสมอ
5.		 มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ
ผู้ ที่ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชี พ ได้ ทั้ ง ในหน่ ว ยงานของรั ฐ
เช่น กระทรวง ทบวง กรม กองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำ�นักงบประมาณ ในหน่วยงานเอกชนที่มีความ
ต้องการนักเศรษฐศาสตร์ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจต่างๆ และสามารถศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134
ชื่อปริญญา:

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
ศ.บ.
B.Econ.

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 229 - 231
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 238
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 240

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา			
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
- บังคับ  5  ชุดวิชา
11201 คณิตศาสตร์ส�ำ หรับสังคมศาสตร์ 60120
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
60227
			 การบริหาร		
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
30206 กฎหมายธุรกิจและ
30208
			 การภาษีอากร 1		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  8  ชุดวิชา
60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และ
60341
			 เศรษฐมิติเบื้องต้น
60424
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 60434
					
					

6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์		

การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
ไทยในเศรษฐกิจโลก
60450
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
60499
วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
61401
สารสนเทศสำ�หรับการศึกษา		
เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์ (1)
การวิเคราะห์โครงการ		
และแผนงาน

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60) วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)

รายละเอียดหลักสูตร
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- และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 60436
60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 60473
60338 เทคโนโลยีและความจำ�เริญทาง		
และสิ่งแวดล้อม		
			 เศรษฐกิจ
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 60482
							

สถาบันการเงินและการลงทุน
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ
การเงินธุรกิจ

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 236 - 237

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน
- บังคับ  4  ชุดวิชา
11201 คณิตศาสตร์ส�ำ หรับสังคมศาสตร์ 60227
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น		
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
30206
			 การบริหาร		

5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

กฎหมายธุรกิจและ
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
การภาษีอากร 1		
เพื่อการจัดการ

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
- บังคับ  8  ชุดวิชา
60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และ
60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
60450
			 เศรษฐมิติเบื้องต้น
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
60499
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ		
สารสนเทศสำ�หรับการศึกษา		
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก		
เศรษฐศาสตร์
61401
							
หมายเหตุ

(1)

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ประสบการณ์วิชาชีพ
เศรษฐศาสตร์ (1)
การวิเคราะห์โครงการ
และแผนงาน

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

- และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 60436
60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 60473
60338 เทคโนโลยีและความจำ�เริญ		
และสิ่งแวดล้อม		
			 ทางเศรษฐกิจ
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 60482
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สถาบันการเงินและการลงทุน
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ
การเงินธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60) วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124
ชื่อปริญญา:

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
ศ.บ.
B.Econ.

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 233 - 235
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 239
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 241

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา
วิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย
การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
การบริหารงานบุคคล หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าขั้นอนุปริญญาทางเศรษฐศาสตร์
หรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้น การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ		

หมายเหตุ 		ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาตามข้อ 5 - 7 ต้องแนบสำ�เนาวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาวิชาประกอบการสมัครด้วย จำ�นวน 1 ฉบับ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา			
10131 สังคมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
11201 คณิตศาสตร์ส�ำ หรับสังคมศาสตร์ 30206 กฎหมายธุรกิจและ
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ		
การภาษีอากร 1
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ
			 การบริหาร
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น		
การเงินธุรกิจ
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  8  ชุดวิชา
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60499
60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
61401
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี		
			 สารสนเทศสำ�หรับการศึกษา 61405
			 เศรษฐศาสตร์		
- และเลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ
60339
			 การตลาดระหว่างประเทศ
60340
32459 การจัดการสินเชือ่ และ
60436
			 การประเมินราคาหลักประกัน 60450

12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
ประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์ (1) 61406
การวิเคราะห์โครงการและ		
แผนงาน
61407
พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรม		
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

คณิตเศรษฐศาสตร์และ
เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ		
เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 60473
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ		
สถาบันการเงินและการลงทุน 61408
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ		

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60) วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)

รายละเอียดหลักสูตร
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 236 - 237

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา
การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล หรือสำ�เร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่า
ขัน้ อนุปริญญาในทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
11201 คณิตศาสตร์ส�ำ หรับสังคมศาสตร์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ		
30206 กฎหมายธุรกิจและ
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ		
การเงินธุรกิจ
			 การภาษีอากร 1
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60499 ประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์ (1) 61405
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
61401 การวิเคราะห์โครงการและ		
			 สารสนเทศสำ�หรับการศึกษา		
แผนงาน
61407
			 เศรษฐศาสตร์				

พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรม
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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3. สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้น การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ชุดวิชา หรือ 96 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ข. หมวดวิชาแกน
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
11201 คณิตศาสตร์ส�ำ หรับสังคมศาสตร์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ
30206 กฎหมายธุรกิจและ
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ		
การเงินธุรกิจ
			 การภาษีอากร 1
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)
- บังคับ  6  ชุดวิชา
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60499 ประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์ (1) 61405
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
61401 การวิเคราะห์โครงการและ		
			 สารสนเทศสำ�หรับการศึกษา		
แผนงาน
61407
			 เศรษฐศาสตร์				
- และเลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 60473
			 การตลาดระหว่างประเทศ
60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน		
32459 การจัดการสินเชื่อและ
60436 สถาบันการเงินและการลงทุน 61406
			 การประเมินราคาหลักประกัน 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ		
60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์			
61408
							

พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรม
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
และการพัฒนาอุตสาหกรรม
คณิตเศรษฐศาสตร์และ
เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60) วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60 ทุกวิชาเอก
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้
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.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิผล
ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ
วิทยุกระจายเสียง
ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
ชุดวิชา 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน
ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

31. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา
32. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
33. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
34. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช
35. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
สำ�หรับพยาบาล
36. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
37. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
38. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
39. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
40. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
41. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
42. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
43. ชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย
44. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
45. ชุดวิชา 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
46. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
47. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในโรงแรม
48. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในภัตตาคาร
49. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
50. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
51. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
52. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
53. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

93447
93455
93460
96401
96408
96413
96414
97216
97315

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
การจัดการระบบฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
63. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
64. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์
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65. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
66. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
67. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ
ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
68. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
69. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
70. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
71. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
72. ชุดวิชา 99311 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
73. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
74. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
30 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า
เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60227 ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

1,100
1,100
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า
บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,100

เสาร์
30 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า

1,100
1,100
1,100

เสาร์
เสาร์
เสาร์

เช้า
เช้า
เช้า

30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559

ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
เสาร์
30 ม.ค. 2559

บ่าย
เช้า
บ่าย

3) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้น การโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ
และภาษาธุรกิจ
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,200
1,100
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
30 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

2) สำ � เร็ จ การศึ ก ษา ปวส. ประเภทวิ ช าการบั ญ ชี การตลาด การเลขานุ ก าร การจั ด การ การขาย การโฆษณา
การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ และการบริหารงานบุคคล หรือสำ�เร็จการศึกษาไม่ตาํ่ กว่าขัน้ อนุปริญญา
ในทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางบริหารธุรกิจ
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย

1,100
1,100

เสาร์
เสาร์

เช้า
บ่าย

30 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
11201 คณิตศาสตร์สำ�หรับสังคมศาสตร์
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,000
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

เช้า
บ่าย

1,000
1,200
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

บ่าย
บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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8) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70
สาขาวิ ช ามนุ ษ ยนิ เวศศาสตร์ มุ่ ง ให้ ก ารศึ ก ษาผู้ ส นใจและผู้ ที่ ป ระกอบอาชี พ อยู่ แ ล้ ว เพื่ อ นำ� ความรู้ ไ ป
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ/หรือการพัฒนางานอาชีพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ
องค์ความรู้ในหลักสูตรของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ทั้งในวิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ และ
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว สามารถนำ�ไปใช้ประยุกต์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเสริม
สุขภาวะที่ดีให้กับสมาชิกครอบครัวทุกรุ่นวัยและยังส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรวม
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
		 - วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314 มุ่งให้ความรู้ในด้านโภชนาการที่สามารถนำ�
ไปใช้กบั ตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทัง้ ในด้านการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยเกีย่ วข้องกับโภชนาการ
มนุษย์เพื่อการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี อาหารและโภชนบำ�บัด ตลอดจนอาหารสำ�หรับกลุ่มบุคคลพิเศษ โภชนาการ
ศึกษาและการสือ่ สาร การคุม้ ครองและพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในด้านอาหารและโภชนาการ นอกจากนีย้ งั มุง่ ให้ความรูใ้ นด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเชิงประยุกต์ทจี่ ะสามารถนำ�ไปใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทโดยครอบคลุม
เรือ่ งของการถนอมและการแปรรูปอาหาร กระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพอาหาร การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
ยังให้องค์ความรู้อื่นๆ ในด้านการจัดการด้วยซึ่งเป็นพื้นฐานสำ�คัญของการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการจัดการธุรกิจ
อาหารและการจัดการบริการอาหาร
2.		 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
		 - วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414 มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ
มนุษย์ตลอดช่วงชีวิตและเข้าใจครอบครัวในบริบทต่างๆ อีกทั้งยังมีความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันครอบครัว
ชุมชนและสังคม โดยที่พัฒนาให้บุคคลมีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า คิด และวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการณ์
ที่เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังมุ่งให้บุคคลสามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพื่อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตนเอง ครอบครั ว ชุ ม ชนและสั ง คม รวมทั้ ง การทำ � งานในวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการมนุ ษ ย์
และครอบครั ว ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชี พ อิ ส ระอย่ า ง
มีคุณธรรมและจริยธรรม (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพือ่ ผลิตบุคลากรให้มคี วามรู้ ความสามารถ และคุณธรรมในการประกอบอาชีพและการดำ�เนินชีวติ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนามนุษย์ ครอบครัวและสังคม
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้และเผยแพร่แก่
ประชาชนและสังคม
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านมนุษยนิเวศศาสตร์ต่อสาธารณชน โดยใช้สื่อการ
ศึกษาทางไกลและสื่ออื่นๆ
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4. เพือ่ ให้การศึกษาแก่ประชาชนทีต่ อ้ งการเพิม่ พูนวิทยฐานะ และความรูค้ วามสามารถทางวิชาการ ซึง่ จะนำ�ไป
สู่การพัฒนาวิชาชีพของตน
5. เพื่อทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมโดยผ่านความรู้ทางมนุษยนิเวศศาสตร์
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษา วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ มีโอกาสในการเลือกเข้าสู่อาชีพที่ตนสนใจ
และถนัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับนักส่งเสริมด้านอาหาร
และโภชนาการในชุมชน พนักงานควบคุมงานในสถานประกอบการอาหาร นักกำ�หนดอาหารในโรงพยาบาล ครูสอน
ด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษา วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว มีโอกาสในการเลือกเข้าสู่อาชีพที่ตนสนใจ
และถนั ด ทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน รวมทั้ ง การประกอบอาชี พ อิ ส ระ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือสังคม ในลักษณะของนักพัฒนาการเด็ก นักพัฒนาการ
วัยรุ่น นักพัฒนาการผู้ใหญ่ นักพัฒนาการผู้สูงอายุ นักพัฒนาชุมชน นักส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัว ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ให้ความรู้และที่ปรึกษาด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
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สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314
ชื่อปริญญา:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
Bachelor of Science in Food Nutrition and Applications
วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
B.Sc. (Food Nutrition and Applications)

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ (70314) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
รหัส 70314

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 245 - 247
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 253
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 254

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทุกประเภทวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ
เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร

ข. หมวดวิชาแกน
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
71202 โภชนาการมนุษย์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
- บังคับ  11  ชุดวิชา
71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
71307 หลักการจัดการอาหาร
71310
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
และธุรกิจอาหาร		
			 การอาหารเบื้องต้น
71308 เทคโนโลยีการถนอมและ
71411
(1)
71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 		
แปรรูปอาหาร
71412
71305 การคุ้มครองและพฤติกรรม 71309 สถิติ และการวิจัยทาง		
			 ผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
71416
							

หมายเหตุ

(1)
(2)

การจัดการสุขลักษณะและ
ความปลอดภัยในอาหาร
อาหารและโภชนบำ�บัด
อาหาร โภชนาการศึกษา
และการสื่อสาร
ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร
โภชนาการและการประยุกต์ (2)

เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70) วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ (70314)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
71413 กระบวนการผลิตและ
71414 การควบคุมคุณภาพและ
			 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร		
การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 251 - 252

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ทุกประเภทวิชา หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ (70314) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ
  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
71202 โภชนาการมนุษย์

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  1  ชุดวิชา
71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร
โภชนาการและการประยุกต์(1)

8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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- และเลือก  7  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
71308
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบื้องต้น
71309
71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร(1)
71305 การคุ้มครองและพฤติกรรม 71310
ผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ
71307 หลักการจัดการอาหารและ
71411
			 ธุรกิจอาหาร		

เทคโนโลยีการถนอมและ
แปรรูปอาหาร
สถิติและการวิจัยทางอาหาร
และโภชนาการ
การจัดการสุขลักษณะและ
ความปลอดภัยในอาหาร
อาหารและโภชนบำ�บัด
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71412 อาหาร โภชนาการศึกษา
และการสื่อสาร
71413 กระบวนการผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
71414 การควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพอาหาร
71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 251 - 252

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70) วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ (70314)

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ
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สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414
ชื่อปริญญา:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
Bachelor of Arts (Human and Family Development)
ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
B.A. (Human and Family Development)		

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (70414) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
รหัส 70414

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 249 - 250
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 253

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
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วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414
(เปิดรับสมัครนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ข. หมวดวิชาแกน
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
71202 โภชนาการมนุษย์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
- บังคับ  13  ชุดวิชา
72101 จิตวิทยาเพื่อการดำ�รงชีวิต
72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ 72304
72201 ครอบครัวศึกษา		
มนุษย์และครอบครัว		
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
72301 พัฒนาการวัยรุ่น
72305
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัว 72302 นโยบายและกฎหมาย		
			 และชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต		
เกี่ยวกับครอบครัว
72401
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่		
					
และผู้สูงอายุ
72402
							

หมายเหตุ

(1)

สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสำ�หรับครอบครัว
การศึกษาชีวิตครอบครัวและ
ชุมชน
ระบบครอบครัวไทยกับความ
หลากหลายในสังคมโลก
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว (1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70) วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (70414)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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- และเลือก  1  ชุดวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ/ธุรกิจ
30201 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการบริหาร 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32302 การจัดการการตลาด
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
กลุ่มวิชาการภาษาและการสื่อสาร
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

กลุ่มวิชาสังคมไทย
12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
กลุ่มวิชาสุขภาพอนามัย
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (70414) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70 ทุกวิชาเอก
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้
1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
3. ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
4. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
5. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
7. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
8. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
9. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
10. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
11. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
12. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
13. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
14. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
15. ชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิผล
16. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุ
กระจายเสียง
17. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนต์ขั้นสูง
18. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
19. ชุดวิชา 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
20. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
21. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
22. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
23. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
24. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
25. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
26. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

27. ชุดวิชา
28. ชุดวิชา
29. ชุดวิชา
30. ชุดวิชา
31. ชุดวิชา

16457
16458
20001
20002
27104

32. ชุดวิชา 32477
33. ชุดวิชา 32480
34. ชุดวิชา 51102
35. ชุดวิชา 51103
36. ชุดวิชา 51105
37. ชุดวิชา
38. ชุดวิชา
39. ชุดวิชา
40. ชุดวิชา
41. ชุดวิชา
42. ชุดวิชา

51207
51208
51309
52310
54113
55307

43. ชุดวิชา
44. ชุดวิชา
45. ชุดวิชา
46. ชุดวิชา
47. ชุดวิชา

55311
55316
55319
71114
71215

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
ระบบการเรียนการสอน
การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
สำ�หรับพยาบาล
การพยาบาลชุมชนและการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในภัตตาคาร
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48. ชุดวิชา
49. ชุดวิชา
50. ชุดวิชา
51. ชุดวิชา

71304
71332
91458
93438

52. ชุดวิชา
53. ชุดวิชา
54. ชุดวิชา
55. ชุดวิชา
56. ชุดวิชา
57. ชุดวิชา
58. ชุดวิชา
59. ชุดวิชา
60. ชุดวิชา
61. ชุดวิชา
62. ชุดวิชา

93439
93446
93447
93455
93460
96401
96408
96413
96414
97216
97315

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
การจัดการการผลิตธัญพืชและ
พืชอาหารสัตว์
การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
การจัดการระบบฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม

63. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
64. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์
65. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
66. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
67. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ
ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
68. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
69. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
70. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
71. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
72. ชุดวิชา 99311 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
73. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
74. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ทุกประเภทวิชา หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต		
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,200
1,100

เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

10103 ทักษะชีวิต		
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

10103 ทักษะชีวิต		
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,100
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สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)

ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย

1,100
1,200
1,100

30 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ทุกประเภทวิชา หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,200

เสาร์
เสาร์

30 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 บ่าย

1,100
1,200
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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9) สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มุง่ ให้การศึกษาเพือ่ ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ โดยมุง่ เน้นการสร้างเสริมและการพัฒนาความ
รู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีด้านการเมืองการปกครอง การเมืองการปกครองไทยและต่างประเทศ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ดังนี้
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา
1.		 แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124 เน้ น ความรู้ ท างด้ า นการเมื อ งการปกครอง
โดยทั่วไป ซึ่งผู้ศึกษาสามารถนำ�ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.		 แขนงวิ ช าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ รหั ส 80314 เน้ น ความรู้ ท างด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ ซึง่ ผูศ้ กึ ษาสามารถนำ�ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ เพือ่ ประโยชน์ในการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ระหว่างประเทศ
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
สาขาวิชารัฐศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพือ่ เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถทางวิชาการเกีย่ วกับการเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ให้กับข้าราชการทางการเมือง การปกครอง นักการทูต พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
ทั่วไป
2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่มีความรู้พื้นฐานอย่างดีเกี่ยวกับสังคมไทย และมีความสามารถในด้านต่างๆ
ที่จำ�เป็นสำ�หรับสังคม
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศในทางรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานระหว่างประเทศในตำ�แหน่งเจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป เจ้ า หน้ า ที่ ก ารทู ต พนั ก งานบริ ษั ท ห้ า งร้ า น เจ้ า หน้ า ที่ บุ ค คล
เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ประจำ�บริษัทหรือธนาคารพาณิชย์ เลขานุการ นักหนังสือพิมพ์ พนักงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารระหว่ า งประเทศ มู ล นิ ธิ หรื อ สมาคมระหว่ า งประเทศต่ า งๆ นอกจากนั้ น
ยั ง สามารถนำ � ความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นอาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเมื อ ง ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ภู มิ ภ าค และ
ระดับประเทศ เช่น การเป็นสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บล สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อนึ่ง สำ�หรับ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระและประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์นี้พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และร่วมใน
การพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124
ชื่อปริญญา:

รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)
Bachelor of Political Science (Theories and Techniques in Political Science)
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)
B.Pol.Sc. (Theories and Techniques in Political Science)

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ (80124) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)

สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80
แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
รหัส 80124

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 257 - 259
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 266 - 267
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 270 - 271

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทุกประเภทวิชา หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ
เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 5 ชุดวิชา (6 - 30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
9 ชุดวิชา
(54 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา
(48 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 - 23 ชุดวิชา หรือ 114 - 138 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.		 สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
			 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)
10151 ไทยศึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

2.		 สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม
			 การท่องเที่ยว และศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
			 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา		 (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

3.		 สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม และศิลปหัตถกรรม หรือ
			 ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์
			 และช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม และศิลปหัตถกรรม
			 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา		 (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

4.		 สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ปวท. และ ปวส.)
			 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา		 (12 หน่วยกิต)
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80) แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ (80124)

ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา		 (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10131 สังคมมนุษย์		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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5.		 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา		 ( 6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ (80124) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)

ข. หมวดวิชาแกน
80101 ประวัติศาสตร์สังคมและ
80203
			 การเมืองไทย
80204
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
80205
80202 สถาบันและกระบวนการ		
			 ทางการเมืองไทย

9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)
ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 80206
เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80308
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม		
ของการเมืองไทย
80410

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)
- บังคับ  5  ชุดวิชา
33202 การคลังและงบประมาณ
81312 หลักและวิธีการศึกษาทาง
81314
81310 ปรัชญาการเมือง		
รัฐประศาสนศาสตร์		
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
- เลือก  3  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและ 81417 การบริหารและการพัฒนา
82321
(3)
			 ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย		
องค์การ 		
80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 81427 กฎหมายอาญาสำ�หรับรัฐศาสตร์ 82423
81415 การวางนโยบาย โครงการ
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 82424
			 และการบริหารโครงการ		
และพยานหลักฐานสำ�หรับ		
(2)
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
รัฐศาสตร์
82425
							
						
82426
							

ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับต่างประเทศ
ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์ (1)

หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครองของ
ประเทศในเอเชีย
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ (4)
ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 264 - 265

หมายเหตุ

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32304 การจัดการ
		 ทรัพยากรมนุษย์ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(3)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 33433
		 การพัฒนาองค์การ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(4)
มหาวิทยาลัยกำ�หนดใช้เอกสารฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2/2556 โดยเปลี่ยนแปลงจากชุดวิชา 82424 กฎหมาย
		 ระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เป็นชุดวิชา 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
(1)
(2)
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ค�ำแนะน�ำ - ส�ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า รั บ ราชการเป็ น นายต�ำรวจชั้ น สั ญ ญาบั ต รเพื่ อ ท�ำหน้ า ที่

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ป้องกัน ปราบปราม หรือจราจร ควรลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา ส�ำหรับ
รั ฐ ศาสตร์ และชุ ด วิ ช า 81428 กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาและพยานหลั ก ฐาน
ส�ำหรับรัฐศาสตร์ทั้งสองชุดวิชาดังกล่าว มีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายไทย 3 วิชา คือ กฎหมาย
อาญาครบทุกลักษณะ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะและกฎหมายลักษณะ
พยาน ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ ได้พิจารณาเห็นชอบ 2 ชุดวิชาดังกล่าว ตามบันทึกที่
ทม. มท 0667. 22/820 ลงวันที่ 27 เมษายน 2533
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า รั บ ราชการในต�ำแหน่ ง ปลั ด อ�ำเภอ ปลั ด องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแนะน�ำให้ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 81427
กฎหมายอาญา ส�ำหรับรัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
พยานหลักฐานส�ำหรับรัฐศาสตร์
ส�ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า รั บ ราชการในต�ำแหน่ ง สั ส ดี ต้ อ งศึ ก ษาแขนงวิ ช าทฤษฎี
และเทคนิคทางรัฐศาสตร์เท่านั้น
ุ วุฒิ
ผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และใช้คณ
ดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถโอน ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา
ส�ำหรับรัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส�ำหรับ
รัฐศาสตร์ มาใช้เป็นชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะได้ทั้ง 2 ชุดวิชา และศึกษาชุดวิชาเลือก
ในหมวดวิชาเฉพาะอีกเพียง 1 ชุดวิชา (จาก 3 ชุดวิชา)
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80) แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ (80124)
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314
ชื่อปริญญา:

รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
Bachelor of Political Science (International Relations)
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
B.Pol.Sc. (International Relations)

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (80314) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)

สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รหัส 80314

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 261 - 263
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 268 - 269
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 272 - 273

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทุกประเภทวิชา หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ
เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 5 ชุดวิชา (6 - 30 หน่วยกิต)
9 ชุดวิชา
(54 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา
(48 หน่วยกิต)
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 - 23 ชุดวิชา หรือ 114 - 138 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.		 สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา		
(30 หน่วยกิต)
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10131 สังคมมนุษย์
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา		
(18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

3. สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม และศิลปหัตถกรรม หรือ
			 ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์
			 และช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม และศิลปหัตถกรรม
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
		 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา	
(18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

4. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ปวท. และ ปวส.)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา		
(12 หน่วยกิต)
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80) แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (80314)

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม
			 การท่องเที่ยว และศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
			 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
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5.		 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า
			 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา		
10151 ไทยศึกษา

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (80314) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)

ข. หมวดวิชาแกน
80101 ประวัติศาสตร์สังคมและ
80203
			 การเมืองไทย
80204
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
80205
80202 สถาบันและกระบวนการ		
			 ทางการเมืองไทย

( 6 หน่วยกิต)

9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)
ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 80206
เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80308
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม		
ของการเมืองไทย
80410

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)
- บังคับ  5  ชุดวิชา
82322 สังคมโลก
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ 82326
82323 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ		
ระหว่างประเทศ		
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
- เลือก  3  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและ 81427 กฎหมายอาญาสำ�หรับรัฐศาสตร์ 82423
			 ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 82425
80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน		
และพยานหลักฐานสำ�หรับ		
81415 การวางนโยบาย โครงการ		
รัฐศาสตร์
82426
			 และการบริหารโครงการ
82321 การเมืองการปกครองของ		
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ (2)		
ประเทศในเอเชีย
(3)
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ 			

ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับต่างประเทศ
ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์ (1)

กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 264 - 265

หมายเหตุ		(1)
		(2)
			
		(3)
			

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32304 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช า 81417 การบริ ห ารและการพั ฒ นาองค์ ก าร ห้ า ม ลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช า 33433
การพัฒนาองค์การ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
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ค�ำแนะน�ำ - ส�ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า รั บ ราชการเป็ น นายต�ำรวจชั้ น สั ญ ญาบั ต รเพื่ อ ท�ำหน้ า ที่

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ป้องกัน ปราบปราม หรือจราจร ควรลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา ส�ำหรับ
รั ฐ ศาสตร์ และชุ ด วิ ช า 81428 กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาและพยานหลั ก ฐาน
ส�ำหรับรัฐศาสตร์ ทัง้ สองชุดวิชาดังกล่าว มีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายไทย 3 วิชา คือ กฎหมาย
อาญาครบทุกลักษณะ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะและกฎหมายลักษณะ
พยาน ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ ได้พิจารณาเห็นชอบ 2 ชุดวิชาดังกล่าว ตามบันทึกที่
ทม. มท 0667. 22/820 ลงวันที่ 27 เมษายน 2533
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า รั บ ราชการในต�ำแหน่ ง ปลั ด อ�ำเภอ ปลั ด องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแนะน�ำให้ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 81427
กฎหมายอาญา ส�ำหรับรัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
พยานหลักฐานส�ำหรับรัฐศาสตร์
ส�ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า รั บ ราชการในต�ำแหน่ ง สั ส ดี ต้ อ งศึ ก ษาแขนงวิ ช าทฤษฎี
และเทคนิคทางรัฐศาสตร์เท่านั้น
ุ วุฒิ
ผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และใช้คณ
ดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถโอน ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา
ส�ำหรับรัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส�ำหรับ
รัฐศาสตร์ มาใช้เป็นชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะได้ทั้ง 2 ชุดวิชา และศึกษาชุดวิชาเลือก
ในหมวดวิชาเฉพาะอีกเพียง 1 ชุดวิชา (จาก 3 ชุดวิชา)
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80) แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (80314)
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80 ทุกแขนงวิชา
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้
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.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
ชุดวิชา 11310 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักรัฐศาสตร์
ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง
ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิผล
ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ
วิทยุกระจายเสียง
ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
ชุดวิชา 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

27.
28.
29.
30.
31.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

16457
16458
20001
20002
27104

32. ชุดวิชา 32304
33. ชุดวิชา 32477
34. ชุดวิชา 32480
35. ชุดวิชา 33304
36. ชุดวิชา 33423
37. ชุดวิชา 33433
38. ชุดวิชา 51102
39. ชุดวิชา 51103
40. ชุดวิชา 51105
41. ชุดวิชา 51207
42. ชุดวิชา 51208
43. ชุดวิชา 51309
44.
45.
46.
47.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

52310
54113
54118
55307

48. ชุดวิชา 55311

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
ระบบการเรียนการสอน
การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
ขอบข่ายและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารแผนงาน โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นและชนบท
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
สำ�หรับพยาบาล
การพยาบาลชุมชนและการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลครอบครัวและ
การผดุงครรภ์
การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
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49. ชุดวิชา 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
50. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
51. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในโรงแรม
52. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในภัตตาคาร
53. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
54. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
55. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
56. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
57. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
58. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
59. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
60. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
61. ชุดวิชา 96401 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
62. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
63. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
64. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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65. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
66. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
67. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
68. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
69. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีการพิมพ์
70. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
71. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ
ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
72. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
73. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
74. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
75. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
76. ชุดวิชา 99311 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
77. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
78. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)

ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
1,100

เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

1,100
1,100
1,100

เสาร์
เสาร์
เสาร์

30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124 (ต่อ)

3) สำ � เร็ จ การศึ ก ษา ปวท. ประเภทวิ ช าช่ า งอุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิ ล ปหั ต ถกรรม หรื อ
ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์และช่างภาพ)
เคมีอุตสาหกรรม และศิลปหัตถกรรม
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

4) สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
80101 ประวัตศิ าสตร์สังคมและการเมืองไทย
81310 ปรัชญาการเมือง

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

5) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

3) สำ � เร็ จ การศึ ก ษา ปวท. ประเภทวิ ช าช่ า งอุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม และศิ ล ปหั ต ถกรรม หรื อ
ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์และช่างภาพ)
เคมีอุตสาหกรรม และศิลปหัตถกรรม
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314 (ต่อ)
4) สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

5) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
80101 ประวัตศิ าสตร์สังคมและการเมืองไทย
82322 สังคมโลก

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
และศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
ชุดวิชา
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,000
1,000
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124 (ต่อ)
3) สำ � เร็ จ การศึ ก ษา ปวท. ประเภทวิ ช าช่ า งอุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิ ล ปหั ต ถกรรม หรื อ
ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์และช่างภาพ)
เคมีอุตสาหกรรม และศิลปหัตถกรรม
ชุดวิชา
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,000
1,000
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

4) สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,000
1,000
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

ชุดวิชา
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,000
1,000
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

5) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)

ชุดวิชา
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,000
1,000
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

3) สำ � เร็ จ การศึ ก ษา ปวท. ประเภทวิ ช าช่ า งอุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิ ล ปหั ต ถกรรม หรื อ
ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์และช่างภาพ)
เคมีอุตสาหกรรม และศิลปหัตถกรรม
ชุดวิชา
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,000
1,000
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314 (ต่อ)
4) สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,000
1,000
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

5) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,000
1,000
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
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10) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90
สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ แ ละสหกรณ์ ให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในอาชี พ การเกษตรและอาชี พ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนทั่ ว ไปที่ ต้ อ งการแสวงหาความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
ผู้ ต้ อ งการเพิ่ ม วิ ท ยฐานะในการปฏิ บั ติ ง านทางด้ า นส่ ง เสริ ม การเกษตร การจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละ
สิง่ แวดล้อม การจัดการการผลิตพืช การจัดการการผลิตสัตว์ สหกรณ์ และธุรกิจการเกษตร โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวติ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1.		 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144 เน้นการพัฒนาบุ ค ลากร
ซึง่ กำ�ลังปฏิบตั งิ านด้านส่งเสริมการเกษตร และสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมการเกษตร ให้มคี วามรูค้ วามสามารถทาง
งานส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำ�ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานและใช้ในชีวิตประจำ�วัน
2.		 หลั ก สู ต รเกษตรศาสตรบั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช าการจั ด การการเกษตร เน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรซึ่ ง
กำ � ลั ง ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเกษตร ด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง ด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ
สิ น ค้ า เกษตร ตลอดจนสายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตรและสายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ การเกษตร ให้ มี
ความรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ท างด้ า นการจั ด การผลิ ต ทางการเกษตร ด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้
และสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการการผลิต การแปรรูป การจัดจำ�หน่ายและการบริการทางด้านสินค้าเกษตร เพื่อนำ�ไปใช้
ในการอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน และใช้ในชีวิตประจำ�วัน ประกอบด้วยวิชาเอกดังนี้
		 2.1 		วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514
		 2.2 		วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524
		 2.3 		วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534
		 2.4 		วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544
3.		 หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช าสหกรณ์ รหั ส 90614 มุ่ ง ใช้ ร ะบบการศึ ก ษาทางไกลให้
การศึกษาแก่บุคคลในขบวนการสหกรณ์ทุกระดับ บุคคลในหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์
และผู้สนใจมีความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ และการบริหารธุรกิจสหกรณ์ ให้สามารถนำ�ความรู้ไปพัฒนาการสหกรณ์
ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นเครื่องมือที่ส�ำ คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และประเทศชาติ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.		 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ท างด้ า นส่ ง เสริ ม การเกษตร สหกรณ์ ธุ ร กิ จ การเกษตร
การจัดการการผลิตพืชและสัตว์ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย
ระบบการศึกษาทางไกล
2.		 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตร สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติ
3.		 เพื่อเผยแพร่ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกร ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ในการจัดการการเกษตรและ
สหกรณ์ให้ได้มาตรฐานสากล และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่ อ พั ฒ นาการเกษตรให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล และคำ � นึ ง ถึ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
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ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จะสามารถประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ทำ�การเกษตร
ประกอบธุ ร กิ จ การเกษตรอื่ น ๆ รวมทั้ ง ทำ � งานในหน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งทำ �งานในหน่วยงานภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น ทำ �งานในบริษัทประกอบธุรกิจ
การเกษตรและสหกรณ์ หรื อ จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ธนาคาร มู ล นิ ธิ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสามารถ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144
ชื่อปริญญา:

เกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Extension)
กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Extension)

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร (90144) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รหัส 90
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ
ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 277-280
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 308-309
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 322-323

หมายเหตุ		สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไ ม่ ใช่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม
		หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร ให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา คือ
		1) ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม 2) ชุดวิชา 90303 พืชเศรษฐกิจ และ 3) ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์
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แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชา
เกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
- และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร (90144)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
- บังคับ  15  ชุดวิชา
90201 การจัดการฟาร์ม
91310 หลักการบริหารการส่งเสริม
91350 การเป็นผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร		
การเกษตร		
และจิตวิทยาสำ�หรับเกษตรกร
			 เกษตรและสิ่งแวดล้อม
91311 การจัดการความรู้เพื่องาน
91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน
90303 พืชเศรษฐกิจ		
ส่งเสริมการเกษตร		
และองค์กรการเกษตร
90305 การผลิตสัตว์
91312 การจัดการระบบการเกษตร 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ		
เชิงบูรณาการ
91418 ประสบการณ์วิชาชีพ
			 การส่งเสริมการเกษตร
91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงาน		
ส่งเสริมการเกษตร (1)
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร		
ส่งเสริมการเกษตร
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
							
การเกษตร
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- เลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
90406 ดิน น้�ำ และปุ๋ย
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่
(1)
91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 93343 หลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์
อุตสาหกรรม
91465 การจัดการการท่องเที่ยว
93353 การจัดการผลผลิตพืช
93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก
			 เชิงเกษตร
93456 การจัดการการผลิตธัญพืช		
ไม้ประดับเชิงธุรกิจ
91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ		
และพืชอาหารสัตว์
93459 การจัดการการผลิตไม้ผล
			 และเศรษฐกิจ				
และผักเชิงธุรกิจ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
เลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306-307

2. สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ทางการเกษตร หรื อ สาขาวิ ช าอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ปวส.
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 3 ชุดวิชา (6 - 18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 - 14 ชุดวิชา หรือ 72 - 84 หน่วยกิต

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร (90144) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
2.2 สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา	 (18 หน่วยกิต)
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หมายเหตุ		 (1) มหาวิทยาลัยกำ�หนดปิดชุดวิชา 93343 หลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์ ตั้งแต่ภาคต้น/ 2555 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
				 ชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ แทน

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
91349
			 การส่งเสริมการเกษตร		
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91350
91310 หลักการบริหารการส่งเสริม		
			 การเกษตร
91413
91311 การจัดการความรู้เพื่องาน		
			 ส่งเสริมการเกษตร		
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10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงาน 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมการเกษตร
91418 ประสบการณ์วิชาชีพ
การเป็นผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ 		
ส่งเสริมการเกษตร (1)
และจิตวิทยาสำ�หรับเกษตรกร 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การพัฒนากลุ่ม สถาบัน		
ธุรกิจการเกษตร
และองค์กรการเกษตร

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306-307

3. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีที่ไม่ใช่ทางการเกษตร หรือ ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 3 ชุดวิชา (6 - 18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
(78 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 - 17 ชุดวิชา หรือ 90 - 102 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร (90144)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา		 (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
3.2 สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม			
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา		 (18 หน่วยกิต)
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
90201 การจัดการฟาร์ม
91311
90303 พืชเศรษฐกิจ		
90305 การผลิตสัตว์
91349
91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ		
			 การส่งเสริมการเกษตร
91350
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร		
91310 หลักการบริหารการส่งเสริม 91413
			 การเกษตร		

13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
การจัดการความรู้เพื่องาน
91414
ส่งเสริมการเกษตร
91418
สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงาน		
ส่งเสริมการเกษตร
94329
การเป็นผู้น�ำ มนุษยสัมพันธ์		
และจิตวิทยาสำ�หรับเกษตรกร
การพัฒนากลุ่ม สถาบันและ
องค์กรการเกษตร

การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพ
ส่งเสริมการเกษตร (1)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเกษตร

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร (90144) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306 - 307

หมายเหตุ

(1)

เป็ น ชุ ด วิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่ อ นจบการศึ ก ษาเท่ า นั้ น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
1) วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514
2) วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524
ชื่อปริญญา:

เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
ทางการเกษตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

1) วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช
รหัส 90514
2) วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์
รหัส 90524

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 282 - 289
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 309 - 314
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 323 - 327

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก

282 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
90201 การจัดการฟาร์ม
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร 90303 พืชเศรษฐกิจ
					
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
90305 การผลิตสัตว์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
90406 ดิน น�้ำ และปุ๋ย
93352
93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
93353
(1) (2)
93442
			 การผลิตพืช
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
93454
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืช
		
			 และการขยายพันธุ์พืช
93455
				
		
หมายเหตุ

(1)

14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
หลักการจัดการการผลิตพืช
93456
การจัดการผลผลิตพืช		
ประสบการณ์วิชาชีพ
93457
(3)
การจัดการการผลิตพืช 		
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
93458
การผลิตพืช		
การฝึกปฏิบัติการจัดการ
93459
(1) (2)
การผลิตพืช 		

การจัดการการผลิตธัญพืช
และพืชอาหารสัตว์
การจัดการการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรม
การจัดการการผลิตไม้ดอก
ไม้ประดับเชิงธุรกิจ		
การจัดการการผลิตไม้ผล
และผักเชิงธุรกิจ

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(2)
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช า 93256 การฝึ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะการผลิ ต พื ช และชุ ด วิ ช า
			 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช ในภาคการศึกษาเดียวกัน
(3)
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306 - 307

2. สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ท างการเกษตร หรื อ ปวส. หรื อ ปวท. หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 4 ชุดวิชา (6 - 24 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 - 15 ชุดวิชา หรือ 72 - 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา	 (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
2.2 สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาเกษตรกรรม
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา	 (18 หน่วยกิต)
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
2.3 สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาเกษตรกรรม
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา	 (24 หน่วยกิต)
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  8  ชุดวิชา
90201 การจัดการฟาร์ม
93352
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
93353
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืช
93442
		 และการขยายพันธุ์พืช		
- เลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
93456 การจัดการการผลิตธัญพืช
93458
		 และพืชอาหารสัตว์		
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่
		 อุตสาหกรรม

10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
หลักการจัดการการผลิตพืช
93454
การจัดการผลผลิตพืช		
ประสบการณ์วิชาชีพ
93455
(1)
การจัดการการผลิตพืช 		

สารสนเทศเพื่อการจัดการ
การผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการ
การผลิตพืช (2)

การจัดการการผลิตไม้ดอก
93459 การจัดการการผลิตไม้ผล
ไม้ประดับเชิงธุรกิจ		
และผักเชิงธุรกิจ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306 - 307

3. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร หรือ
ปวส. หรือ ปวท. ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 4 ชุดวิชา (6 - 24 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 - 18 ชุดวิชา หรือ 90 - 108 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

3.1 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา	 ( 6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
3.2 สำ � เร็ จ การศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ท างการเกษตร หรื อ ปวส. หรื อ เที ย บเท่ า ที่ ไ ม่ ใ ช่
		 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา	 (18 หน่วยกิต)
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
		(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
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3.3 สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา		 (24 หน่วยกิต)
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
- บังคับ  11  ชุดวิชา
90201 การจัดการฟาร์ม
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
93442
90406 ดิน นํ้า และปุ๋ย
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืช		
93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ		
และการขยายพันธุ์พืช
93454
(1) (2)
การผลิตพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช		
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
93353 การจัดการผลผลิตพืช
93455
							
- เลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
93456 การจัดการการผลิตธัญพืช
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่
93458
และพืชอาหารสัตว์
อุตสาหกรรม		
						
93459
						

ประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการการผลิตพืช (3)
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
การผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการ
การผลิตพืช (1) (2)
การจัดการการผลิตไม้ดอก
ไม้ประดับเชิงธุรกิจ
การจัดการการผลิตไม้ผล
และผักเชิงธุรกิจ

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(2)
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช และชุดวิชา 93455
			 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช ในภาคการศึกษาเดียวกัน
(3)
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306 - 307

286 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
90201 การจัดการฟาร์ม
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร 90303 พืชเศรษฐกิจ
					
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
90305 การผลิตสัตว์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  11  ชุดวิชา
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
93434
		 การบริหาร		
93345 การปรับปรุงพันธุ์และ
93448
			 การสืบพันธุ์สัตว์		
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 93460
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 		
					
93461
						
หมายเหตุ

(1)

14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
ระบบสารสนเทศและการวิจัย 93462 การจัดการการผลิตสุกร
เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์
และสัตว์ปีก
ประสบการณ์วิชาชีพ
93463 การจัดการการผลิตสัตว์
(1)
เคี้ยวเอื้อง
การจัดการการผลิตสัตว์ 		
การฝึกปฏิบัติการจัดการ
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
(2)
ธุรกิจการเกษตร
การผลิตสัตว์
การจัดการผลผลิตและ
การตลาดสินค้าปศุสัตว์

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
เป็ น ชุ ด วิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเข้ า รั บ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นวั น และสถานที่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำ � หนด โดยนั ก ศึ ก ษาควรลงทะเบี ย นเรี ย น
			 ชุุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาแล้ว
		 (2)
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- เลือก  3  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
91312 การจัดการระบบการเกษตร 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช
93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
			 เชิงบูรณาการ 		
และพืชอาหารสัตว์
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
				
93464 การจัดการการผลิตสัตว์ทางเลือก
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306- 307

2. สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า ทางการเกษตร หรื อ ปวส. หรื อ ปวท.
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 4 ชุดวิชา ( 6 - 24 หน่วยกิต)
10 ชุดวิชา
(60 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 - 15 ชุดวิชา หรือ 72 - 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา	 (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
2.2 สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา	 (18 หน่วยกิต)
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
						 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
2.3 สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา	 (24 หน่วยกิต)
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
						 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
90201 การจัดการฟาร์ม
93434
93345 การปรับปรุงพันธุ์และ
			 การสืบพันธุ์สัตว์
93448
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
93460
					

10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ระบบสารสนเทศและการวิจัย 93461
เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์		
ประสบการณ์วิชาชีพ
93462
(1)
การจัดการการผลิตสัตว์
การฝึกปฏิบัติการจัดการ
93463
การผลิตสัตว์ (2)		

การจัดการผลผลิตและ
การตลาดสินค้าปศุสัตว์
การจัดการการผลิตสุกร
และสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์
เคี้ยวเอื้อง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306 - 307

3. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทีไ่ ม่ใช่ทางการเกษตร หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรือ
เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 4 ชุดวิชา (6 - 24 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
(78 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 - 18 ชุดวิชา หรือ 90 - 108 หน่วยกิต

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอียดหลักสูตร

3.1 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา	 (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
3.2 สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภท
		 วิชาเกษตรกรรม
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา	 (18 หน่วยกิต)
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หมายเหตุ

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
เป็ น ชุ ด วิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเข้ า รั บ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นวั น และสถานที่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำ � หนด โดยนั ก ศึ ก ษาควรลงทะเบี ย นเรี ย น
			 ชุุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาแล้ว
(1)
(2)
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3.3 สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา	 (24 หน่วยกิต)
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  11  ชุดวิชา
90201 การจัดการฟาร์ม
93434
90305 การผลิตสัตว์
93345 การปรับปรุงพันธุ์และ
93448
			 การสืบพันธุ์สัตว์
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 93460
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 		
- เลือก  2  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
91312 การจัดการระบบการเกษตร 93456
			 เชิงบูรณาการ 		
					
93464

13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
ระบบสารสนเทศและการวิจัย 93461
เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์		
ประสบการณ์วิชาชีพ
93462
(1)
การจัดการการผลิตสัตว์
การฝึกปฏิบัติการจัดการ
93463
การผลิตสัตว์ (2)		

การจัดการผลผลิตและ
การตลาดสินค้าปศุสัตว์
การจัดการการผลิตสุกร
และสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์
เคี้ยวเอื้อง

การจัดการการผลิตธัญพืช
93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
และพืชอาหารสัตว์
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
การจัดการการผลิตสัตว์ทางเลือก

หมายเหตุ

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
เป็ น ชุ ด วิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเข้ า รั บ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นวั น และสถานที่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำ � หนด โดยนั ก ศึ ก ษาควรลงทะเบี ย นเรี ย น
			 ชุุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาแล้ว
(1)

		 (2)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306 - 307
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534
ชื่อปริญญา:

เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

ผูส้ มัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าประเภทวิชา
เกษตรกรรม หรือ
8. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ทางวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง หรือ
9. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่
ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)
สิ่งแวดล้อม (90534)

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 291 - 294
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 314 - 316
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 327 - 329

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
- บังคับ  13  ชุดวิชา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
91463
90406 ดิน น�้ำ และปุ๋ย
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้
91427 การป่าไม้ชุมชน
		 เพื่อสิ่งแวดล้อม
91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร
91467
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการ
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (1) 93335
91326 วนศาสตร์เกษตร			
หมายเหตุ

(1)
(2)

ระบบสารสนเทศและการวิจัย
เพือ่ การจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม (2)
วิทยาศาสตร์การผลิตพืช

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม (90534)

ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
90201 การจัดการฟาร์ม
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร 90303 พืชเศรษฐกิจ
					
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
90305 การผลิตสัตว์
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- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
		
			

94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเกษตร

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306 - 307

2. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม
หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 4 ชุดวิชา ( 6 - 24 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
(60 หน่วยกิต)
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 - 15 ชุดวิชา หรือ 72 - 90 หน่วยกิต

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)
สิ่งแวดล้อม (90534)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือ สาขาวิชาอื่นๆ
		 ที่เกี่ยวข้อง
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา	 (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
2.2 สำ�เร็จการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรือ
		 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา	 (18 หน่วยกิต)
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
2.3 สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา	 (24 หน่วยกิต)
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
- บังคับ  9  ชุดวิชา
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการ
91427 การป่าไม้ชุมชน
91463
ทรัพยากรธรรมชาติ
91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร
91326 วนศาสตร์เกษตร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (1) 91467
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
			
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
94329
เพื่อสิ่งแวดล้อม
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
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ระบบสารสนเทศและการวิจัย
เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม (2)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเกษตร

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306 - 307

3. สำ � เร็ จ การศึกษาปริญญาตรี หรืออนุ ป ริ ญ ญา หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ท างวนศาสตร์
เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่า ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 4 ชุดวิชา ( 6 - 24 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
(78 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 - 18 ชุดวิชา หรือ 90 - 108 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
3.1 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา	 ( 6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
3.2 สำ � เร็ จ การศึ ก ษา ปวส. หรื อ เที ย บเท่า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ป ระเภทวิ ชาเกษตรกรรม หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่า
		 ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา	 (18 หน่วยกิต)
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หมายเหตุ

(1)
(2)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม (90534)

รายละเอียดหลักสูตร
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3.3 สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา	 (24 หน่วยกิต)
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)
สิ่งแวดล้อม (90534)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
- บังคับ  12  ชุดวิชา
90303 พืชเศรษฐกิจ
91326 วนศาสตร์เกษตร
91458
90305 การผลิตสัตว์
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
91463
90406 ดิน นํ้า และปุ๋ย
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการ
91427 การป่าไม้ชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร
91467
					
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
						
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
94329
เพื่อสิ่งแวดล้อม
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (1)
ระบบสารสนเทศและการวิจัย
เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการทรัพยากร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (2)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเกษตร

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306 - 307

หมายเหตุ

(1)
(2)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544
ชื่อปริญญา:

เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544

สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 316 - 319
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 330 - 332

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือ
8. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม
บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร หรือบริหารธุรกิจ/
พาณิชยศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 296 - 300

คุณสมบัติของผู้สมัคร
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แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
90201 การจัดการฟาร์ม
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร 90303 พืชเศรษฐกิจ
					
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
90305 การผลิตสัตว์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
- บังคับ  13  ชุดวิชา
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
94431
			 การบริหาร		
ธุรกิจการเกษตร		
30206 กฎหมายธุรกิจและ
94330 การจัดการผลิตผลและ
94432
			 การภาษีอากร 1		
การแปรรูปผลิตผลเกษตร		
30208 การบัญชีการเงินและ
94360 การจัดการการปฏิบัติการ
94433
			 การบัญชีเพื่อการจัดการ		
และทรัพยากรมนุษย์		
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น		
ในธุรกิจการเกษตร
94461
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร			
94462
หมายเหตุ

(1)

การจัดการการตลาด
สินค้าเกษตร
สารสนเทศและการวิจัย
ทางธุรกิจการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจการเกษตร (1)
การเงินธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

297

- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ยกเว้น ชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจาก หน้า 306 - 307
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306 - 307

2. สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ทางการเกษตร หรื อ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ปวส. หรื อ ปวท.
หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 4 ชุดวิชา ( 6 - 24 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
(60 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 - 15 ชุดวิชา หรือ 72 - 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา	 ( 6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
2.2 สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา	 (18 หน่วยกิต)
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
2.3 สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา	 (24 หน่วยกิต)
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
30206 กฎหมายธุรกิจและ
การภาษีอากร 1
30208 การบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
90201 การจัดการฟาร์ม
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเกษตร

10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
94360 การจัดการการปฏิบัติการ
94433
และทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจการเกษตร
94461
94431 การจัดการการตลาด
94462
		
สินค้าเกษตร
94432 สารสนเทศและการวิจัย
ทางธุรกิจการเกษตร

ประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจการเกษตร (1)
การเงินธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306 - 307

3. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญา
หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 4 ชุดวิชา ( 6 - 24 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
(60 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 - 15 ชุดวิชา หรือ 72 - 90 หน่วยกิต

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา	 (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
3.2 สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา	 (18 หน่วยกิต)
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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3.3 สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา	 (24 หน่วยกิต)
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร
94329
			 และสหกรณ์
90201 การจัดการฟาร์ม
94360
90303 พืชเศรษฐกิจ		
90305 การผลิตสัตว์
				
94431

10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
94432
ธุรกิจการเกษตร
การจัดการการปฏิบัติการ
94433
และทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจการเกษตร
94462
การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร

สารสนเทศและการวิจัย		
ทางธุรกิจการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจการเกษตร (1)
ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306 - 307

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 - 4 ชุดวิชา ( 6 - 24 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13 ชุดวิชา
(78 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 - 18 ชุดวิชา หรือ 90 - 108 หน่วยกิต

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544)

4. สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ท างการเกษตร บริ ห ารธุ ร กิ จ /
พาณิชยศาสตร์ หรืออนุปริญญา หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่า ทีไ่ ม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี
การเงินและการธนาคาร
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รายละเอียดหลักสูตร

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4.1 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา	 (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
4.2 สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี การเงินและ
		 การธนาคาร
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา	 (18 หน่วยกิต)
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
4.3 สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี การเงินและการธนาคาร
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา	 (24 หน่วยกิต)
- บังคับ  3  ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพือ่ การสือ่ สาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
30206 กฎหมายธุรกิจและ
90305
การภาษีอากร 1
94329
30208 การบัญชีการเงินและ
			 การบัญชีเพื่อการจัดการ
94360
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร		
			 และสหกรณ์		
90201 การจัดการฟาร์ม
94431
90303 พืชเศรษฐกิจ		

13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
การผลิตสัตว์
94432
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเกษตร
94433
การจัดการการปฏิบัติการ		
และทรัพยากรมนุษย์ใน
94461
ธุรกิจการเกษตร
94462
การจัดการการตลาด
สินค้าเกษตร

สารสนเทศและการวิจัย
ทางธุรกิจการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจการเกษตร (1)
การเงินธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306 - 307

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614
ชื่อปริญญา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สหกรณ์)
Bachelor of Business Administration (Cooperatives)
บธ.บ. (สหกรณ์)
B.B.A. (Cooperatives)

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90
แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พณิชยกรรม การเงิน การบัญชี
เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา		
บริหารธุรกิจ/พณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือ
8. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พณิชยกรรม
การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 302 - 305
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 319 - 321
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 333 - 334

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) แขนงวิชาสหกรณ์ (90614)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
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แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

แขนงวิชาสหกรณ์ (90614) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10131 สังคมมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
60120
การบริหาร
92117
30210 การจัดการการผลิตและ
		 ดำ�เนินงาน และหลักการตลาด 92220
30211 องค์การและการจัดการ และ		
			 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การสหกรณ์
92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์
เพื่อการจัดการ
92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร
ธุรกิจสหกรณ์
หมายเหตุ

(1)

8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
92222
สหกรณ์กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
92322
กฎหมายสหกรณ์และ
กระบวนการทางการเมือง

8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)
92320 การจัดและดำ�เนินงาน
92425
การสหกรณ์
92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
94431
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์

การบัญชี การเงินและ
การภาษีอากรสำ�หรับสหกรณ์
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการสหกรณ์

ประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจสหกรณ์ (1)
การจัดการการตลาด
สินค้าเกษตร

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306 - 307

2. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรือ ป.กศ.สูง
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2  -  4 ชุดวิชา (12 - 24 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
(24 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
5 ชุดวิชา
(30 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 - 14 ชุดวิชา หรือ 72 - 84 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ข. หมวดวิชาแกน		 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
30210 การจัดการการผลิตและ
92220 กฎหมายสหกรณ์และ
92222 การบัญชี การเงินและ
			 ด�ำเนินงาน และหลักการตลาด		
กระบวนการทางการเมือง		
การภาษีอากรส�ำหรับสหกรณ์
92117 สหกรณ์กับการพัฒนา								
			 เศรษฐกิจและสังคม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) แขนงวิชาสหกรณ์ (90614)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา	 (12 หน่วยกิต)
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
2.2 สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือ ป.กศ.สูง
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา	 (18 หน่วยกิต)
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
2.3 สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา	 (24 หน่วยกิต)
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การสหกรณ์
92320 การจัดและดำ�เนินงาน
การสหกรณ์

5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
92425 ประสบการณ์วิชาชีพ
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
บริหารธุรกิจสหกรณ์ (1)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306 - 307

3. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรือ ป.กศ.สูง
ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 - 4 ชุดวิชา (12 - 24 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
(24 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
(36 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 - 15 ชุดวิชา หรือ 78 - 90 หน่วยกิต

แขนงวิชาสหกรณ์ (90614) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา	 (12 หน่วยกิต)
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
			 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3.2 สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือ ป.กศ.สูง
		
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา	 (18 หน่วยกิต)
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

305

3.3 สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า
		 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา	 (24 หน่วยกิต)
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
					
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
30210 การจัดการการผลิตและ
92220 กฎหมายสหกรณ์และ
92222 การบัญชี การเงินและ		
			 ดำ�เนินงาน และหลักการตลาด		
กระบวนการทางการเมือง		
การภาษีอากรสำ�หรับสหกรณ์
92117 สหกรณ์กับการพัฒนา				
เศรษฐกิจและสังคม		
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
92320 การจัดและดำ�เนินงาน
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
			 การสหกรณ์
การสหกรณ์
92425 ประสบการณ์วิชาชีพ
92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร 92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์		
บริหารธุรกิจสหกรณ์ (1)
			 ธุรกิจสหกรณ์ 			
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 306 - 307
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) แขนงวิชาสหกรณ์ (90614)

หมายเหตุ

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90 ทุกวิชาเอก
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้
1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
3. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง
4. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
6. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
7. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
8. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
9. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
10. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
11. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
12. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
13. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
14. ชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิผล
15. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับ
วิทยุกระจายเสียง
16. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
17. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
18. ชุดวิชา 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
19. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
20. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
21. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
22. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
23. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
24. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
25. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
26. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

27. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงาน
ประชาสัมพันธ์
28. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน
29. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
30. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา
31. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
32. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
33. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช
34. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
สำ�หรับพยาบาล
35. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
36. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
37. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
38. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
39. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
40. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
41. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
42. ชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย
43. ชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1
44. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
45. ชุดวิชา 55313 ผดุงครรภ์แผนไทย
46. ชุดวิชา 55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1
47. ชุดวิชา 55315 นวดแผนไทย 2
48. ชุดวิชา 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

49.
50.
51.
52.
53.
54.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

55317
55318
55319
55320
55321
71114

55. ชุดวิชา 71215
56. ชุดวิชา 71304
57. ชุดวิชา 71332
58. ชุดวิชา 72399
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

91458
93446
93447
93455
93460
96401
96408
96413

เวชกรรมแผนไทย 1
เวชกรรมแผนไทย 2
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
ร่างกายมนุษย์
เภสัชกรรมแผนไทย 2
การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในโรงแรม
การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในภัตตาคาร
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
การจัดการระบบฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
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67. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
68. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
69. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครือ่ งจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
70. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
71. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
72. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
73. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
74. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ
ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
75. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
76. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
77. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
78. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
79. ชุดวิชา 99311 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
80. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
81. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์์ รหัส 90
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม
หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต				
90303 พืชเศรษฐกิจ
91108 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,300
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
91108 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,000
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์

3) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
90303 พืชเศรษฐกิจ
91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,300
1,000
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144 (ต่อ)
4) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,000
1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,300
1,000
1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย

10151 ไทยศึกษา
91108 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

5) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
ชุดวิชา
90303 พืชเศรษฐกิจ
91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
90303 พืชเศรษฐกิจ
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,300
1,100

เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514

310 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514 (ต่อ)
2) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

3) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
ชุดวิชา
93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (2)

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
4,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

4) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางการเกษตร

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,200
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
(2)
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนเลือกเสรีได้จากชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของทุกสาขาวิชา ยกเว้นชุดวิชา
			 ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
			 ชุดวิชาเลือกเสรีของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ในหน้า 306 - 307

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514 (ต่อ)
5) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,200
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

6) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่
ทางการเกษตร
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
4,200
1,100

เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

7) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่ไม่ใช่่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
4,200
1,100

เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

312 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
90305 การผลิตสัตว์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,200
1,200

เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

2) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
ชุดวิชา

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
การผลิตสัตว์
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

1,000
1,000

เสาร์
เสาร์

1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

30 ม.ค. 2559 บ่าย
30 ม.ค. 2559 เช้า

3) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
90305 การผลิตสัตว์
93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
การผลิตสัตว์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,200
1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524 (ต่อ)
4) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
การผลิตสัตว์
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,000
1,000

เสาร์
เสาร์

30 ม.ค. 2559 บ่าย
30 ม.ค. 2559 เช้า

1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

5) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
การผลิตสัตว์
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

30 ม.ค. 2559 บ่าย
30 ม.ค. 2559 เช้า

1,000
1,000

เสาร์
เสาร์

1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
90305 การผลิตสัตว์
93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
การผลิตสัตว์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,200
1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

6) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่
ทางการเกษตร

314 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524 (ต่อ)
7) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่่ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
90305 การผลิตสัตว์
93434 ระบบสารสนเทศและการวิจยั เพือ่ การจัดการการผลิตสัตว์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,200
1,000

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,200
1,100

เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

2) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
30 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์

1,000
1,200
1,100
1,100

เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
อาทิตย์

30 ม.ค. 2559
30 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559

เช้า
เช้า
เช้า
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

315

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534 (ต่อ)
3) สำ � เร็ จ การศึ ก ษา ปวส. หรื อ เที ย บเท่ า ประเภทวิ ช าเกษตรกรรม หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการป่ า ไม้ หรื อ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
1,100
1,200

เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
1,100

เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย

1,100
1,100
1,100

เสาร์
เสาร์
เสาร์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชวิต
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก

4) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 เช้า

ชุดวิชา
90303 พืชเศรษฐกิจ
90305 การผลิตสัตว์		
90406 ดิน นํ้า และปุ๋ย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,300
1,200
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

5) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าทีไ่ ม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอืน่ ๆ
ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

316 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534 (ต่อ)
6) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
90303 พืชเศรษฐกิจ
90305 การผลิตสัตว์		
90406 ดิน นํ้า และปุ๋ย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,300
1,200
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย

7) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
ชุดวิชา
90303 พืชเศรษฐกิจ
90305 การผลิตสัตว์		
90406 ดิน นํ้า และปุ๋ย

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,300
1,200
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10151 ไทยศึกษา
94329 ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,100
1,100

เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 (ต่อ)
2) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
94329 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า

3) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ /พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
90303 พืชเศรษฐกิจ
94329 ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับธุรกิจการเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,200
1,300
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

4) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์
ชุดวิชา

1,200
1,300
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

5) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,200
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
90303 พืชเศรษฐกิจ
94329 ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับธุรกิจการเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

318 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 (ต่อ)
6) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร
ชุดวิชา
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
90303 พืชเศรษฐกิจ
94329 ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับธุรกิจการเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
1,300
1,100

เสาร์
30 ม.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

7) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทีไ่ ม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี การเงินและการธนาคาร
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
90303 พืชเศรษฐกิจ
94329 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
1,300
1,100

เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

1,100
1,100
1,100

เสาร์
เสาร์
เสาร์

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

8) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

319

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 (ต่อ)
9) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร
ชุดวิชา
90303 พืชเศรษฐกิจ
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,300
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

1,100
1,100
1,100

เสาร์
เสาร์
เสาร์

30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 เช้า

10) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่่ประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี การเงินและการธนาคาร
ชุดวิชา

1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า
เสาร์
เสาร์
เสาร์

30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 เช้า

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
1,100
1,100

เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

90303 พืชเศรษฐกิจ
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,300
1,100
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แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614 (ต่อ)
2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. หรือ ป.กศ. สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/
พณิชยกรรม การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
1,100
1,100

เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

3) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

10151 ไทยศึกษา
30210 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์ 30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

4) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือ ปวส. หรือ ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/
พณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

1,200
1,100
1,100

เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614 (ต่อ)
5) สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส าขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ / พณิ ช ยกรรม การเงิ น การบั ญ ชี
เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา
30210 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

1,100
1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ม.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 2559 เช้า

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์์ รหัส 90
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม
หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
90201 การจัดการฟาร์ม
91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,200
1,100
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
30 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,200
1,000
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย

3) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
90201 การจัดการฟาร์ม
91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,100
1,200

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144 (ต่อ)
4) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดวิชา
91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
91350 การเป็นผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำ�หรับ		
เกษตรกร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,000
1,200
1,200

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

5) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์
ชุดวิชา
90201 การจัดการฟาร์ม
91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
91350 การเป็นผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำ�หรับ
เกษตรกร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,200
1,200

30 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
90204 พืน้ ฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

1,200
1,300
4,200

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

324 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514 (ต่อ)
2) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,200
1,000

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

90201 การจัดการฟาร์ม
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
93353 การจัดการผลผลิตพืช

3) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100
1,400

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
30 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

4) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางการเกษตร

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,200
1,000

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,200
1,000

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

90201 การจัดการฟาร์ม
93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและการขยายพันธ์ุพืช
93353 การจัดการผลผลิตพืช

5) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
90201 การจัดการฟาร์ม
93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและการขยายพันธ์ุพืช
93353 การจัดการผลผลิตพืช

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514 (ต่อ)
6) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่่
ทางการเกษตร
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100
1,400

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

7) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่่ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100
1,400

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขา
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
90204 พืน้ ฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

1,200
1,200
1,300

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524

326 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524 (ต่อ)
2) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา		
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,200
1,000

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

3) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100
1,200

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

4) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา		
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,200
1,000

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,200
1,000

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

5) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524 (ต่อ)
6) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่
ทางการเกษตร
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา		
90201 การจัดการฟาร์ม
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100
1,200

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

7) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100
1,200

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
30 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย

1,100
1,100
1,100

เสาร์
เสาร์
เสาร์

30 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534

328 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534 (ต่อ)
2) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดวิชา
91326 วนศาสตร์เกษตร
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
91458 การจัดการสิง่ แวดล้อมป่าไม้

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,200
1,200

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

3) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม ประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรืออนุปริญญา
หรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
91325 นิเวศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,100
1,200

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

4) สำ�เร็จการศึกษาการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 		
10152 ไทยกับสังคมโลก
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,200

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

1,100
1,100
1,100

เสาร์
เสาร์
เสาร์

30 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534 (ต่อ)
5) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ
ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
91325 นิเวศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,100
1,200

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

6) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,200

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

1,100
1,100
1,100

เสาร์
เสาร์
เสาร์

30 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 บ่าย

ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,200
1,000

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

7) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
10152 ไทยกับสังคมโลก
30201 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,000
1,300

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,100
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางการเกษตร
ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
90201 การจัดการฟาร์ม

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

3) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจการเกษตร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 (ต่อ)
4) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
90201 การจัดการฟาร์ม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

5) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
10152 ไทยกับสังคมโลก
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
90201 การจัดการฟาร์ม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,200
1,100

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

6) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร
ชุดวิชา

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,200
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

7) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี
การเงินและการธนาคาร
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
90201 การจัดการฟาร์ม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,100
1,100

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
90201 การจัดการฟาร์ม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

332 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 (ต่อ)
8) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
90201 การจัดการฟาร์ม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,200
1,100

อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

9) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
90201 การจัดการฟาร์ม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,200
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

10) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี การเงินและการธนาคาร

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
90201 การจัดการฟาร์ม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,100
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,100
1,000
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือ ปวส. หรือ ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/
พณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา		
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,100
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
92222 การบัญชี การเงินและการภาษีอากรสำ�หรับสหกรณ์

1,200
1,100
1,000

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์
30 ก.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

3) สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ / พณิ ช ยกรรม การเงิ น การบั ญ ชี
เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
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แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614 (ต่อ)
4) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือ ปวส. หรือ ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/
พณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

1,200
1,100
1,100

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)

5) สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส าขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ /พณิ ช ยกรรม การเงิ น การบั ญ ชี
เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม		
92222 การบัญชี การเงินและการภาษีอากรสำ�หรับสหกรณ์

1,200
1,100
1,000

เสาร์
30 ก.ค. 2559 บ่าย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 เช้า
เสาร์

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระ
			 เป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559

เช้า
บ่าย
บ่าย

ชุดวิชา
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ
การศึกษาเศรษฐศาสตร์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
30 ก.ค. 2559
เสาร์
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

เช้า
บ่าย
บ่าย

3) สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้น การโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ
และภาษาธุรกิจ
ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
อาทิตย์ 31 ก.ค. 2559
เสาร์
30 ก.ค. 2559

เช้า
บ่าย
เช้า

หมายเหตุ 		(1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
			 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60) โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา การเงิน
และการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล หรือสำ�เร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าขั้นอนุปริญญา
ในทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางบริหารธุรกิจ
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11) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความรู้
ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคคลทีส่ นใจทัว่ ไปให้มวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาและความรูค้ วาม
สามารถที่สูงขึ้นถึงระดับปริญญาตรี อีกทั้งยังสามารถนำ�ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง ตลอดจน
งานที่ปฏิบัติอยู่ เพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
- วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124
- วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134
2. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ประกอบด้ ว ย
3 วิชาเอก คือ
- วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314
- วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
- วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและยอมรับของสังคม
2. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
3. เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในบัณฑิต
ผู้ ที่ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สามารถนำ � ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ ไ ด้ รั บ
ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการประกอบวิ ช าชี พ ทางด้ า นเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม และทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังสามารถนำ�ความรู้ไปประกอบอาชีพส่วนตัวและสามารถศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124
ชื่อปริญญา:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
B.Sc. (Industrial Technology)

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
อุตสาหกรรม (96124)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
รหัส 96124

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 337 - 341
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 358 - 359
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 362 - 363

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะ
		 1.1 เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือ
			 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ
2. สำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
		 2.1 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
			 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบ
			 อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา
			 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
		 2.2 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
			 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุ
			 ไม่ตํ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
			 ที่สมัคร หรือ
		 2.3 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
			 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการ
			 อบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย
			 รับรอง หรือ 		
2.4 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
			 หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
		 2.5 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
			 เทียบเท่า หรือ
		 2.6 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
			 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
			 หรือ
		 2.7 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
			 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้าน
			 อุตสาหกรรม หรือ
		 2.8 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
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แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือปวช. หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำ หรับ
					
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. หมวดวิชาเฉพาะ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
มาตรฐานการจัดการ
อุตสาหกรรมและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม (2)

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
		(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
อุตสาหกรรม (96124)

เทคโนโลยีการวางแผนและ
97418
การควบคุมทางการผลิต		
ในอุตสาหกรรม
97419
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและ 		
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)		
เทคโนโลยีในการออกแบบ
97420
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต		
ในอุตสาหกรรม (1)
97421
ระบบสารสนเทศและ		
ระบบอัตโนมัติทางการ
ผลิตในอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

- บังคับ  12  ชุดวิชา
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับ
97314
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97211 กลศาสตร์สำ�หรับ		
			 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97315
97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
			 ในอุตสาหกรรม
97316
97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ		
กระบวนการผลิตและ		
			 เทคนิคการผลิต
97317
			
		
			
		

16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
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- เลือก 4 ชุดวิชา โดยเน้นเฉพาะกลุ่มชุดวิชาใดกลุ่มชุดวิชาหนึ่ง หรือถ้าไม่เน้นเฉพาะกลุ่ม นักศึกษาสามารถ
   เลือกชุดวิชาคละกันได้ในกลุ่มชุดวิชาที่ต่างกัน ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมทั่วไป
97422 การศึกษาความเป็นไปได้
และการวิเคราะห์แนวโน้ม
ทางอุตสาหกรรม
				

97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา 97425 การวิจัยและการสัมมนา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการผลิต
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
อุตสาหกรรม (1)
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97101
97103
97214
97216

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (1)

97318
		
97403
97406

การออกแบบทางการพิมพ์
97407
และบรรจุภัณฑ์ (1)		
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (1)
97410
เทคนิคหลังพิมพ์ (1)
97431

การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
การจัดการธุรกิจการพิมพ์
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภณั ฑ์ (1)

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การบริหาร
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
30211 องค์การและการจัดการ
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

32401 การวางแผนและ
ควบคุมงานบริหาร

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ระบบสารสนเทศและ
การจัดการความรู้
การบริหารโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

ระบบสนับสนุนการ
96411
ตัดสินใจทางธุรกิจ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96412
เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ		
การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 356 - 357

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
อุตสาหกรรม (96124)

96304 การสื่อสารข้อมูลและ
96405
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศ
96407
			 กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม 96410
96404 การตรวจสอบระบบงาน 		
คอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน		

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
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2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำ หรับ
			
		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
เทคโนโลยีการวางแผนและ
97418
การควบคุมทางการผลิต		
ในอุตสาหกรรม
97419
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและ 		
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)		
เทคโนโลยีในการออกแบบ
97420
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต		
ในอุตสาหกรรม (1)
97421
ระบบสารสนเทศและ		
ระบบอัตโนมัติทางการ
ผลิตในอุตสาหกรรม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
มาตรฐานการจัดการ
อุตสาหกรรมและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม (2)

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
อุตสาหกรรม (96124)

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
		(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับ
97314
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97211 กลศาสตร์ส�ำ หรับ		
			 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97315
97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
			 ในอุตสาหกรรม
97316
97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ		
กระบวนการผลิตและ		
			 เทคนิคการผลิต
97317
			
		
			
		

340 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
3. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม หรือปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
อุตสาหกรรม (96124)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำ หรับ
					
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)
- บังคับ  12  ชุดวิชา
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับ
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การควบคุมทางการผลิต		
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97211 กลศาสตร์สำ�หรับ		
ในอุตสาหกรรม
97419 มาตรฐานการจัดการ
			 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและ 		
อุตสาหกรรมและ
(1)
97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม 		
มาตรฐานอุตสาหกรรม
			 ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ		
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต		
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
(1)
กระบวนการผลิตและ		
ในอุตสาหกรรม
97421 ประสบการณ์วิชาชีพ
			 เทคนิคการผลิต
97317 ระบบสารสนเทศและ		
เทคโนโลยีการผลิต
					
ระบบอัตโนมัติทางการผลิต		
อุตสาหกรรม (2)
			
		
ในอุตสาหกรรม
- เลือก 3 ชุดวิชา โดยเน้นเฉพาะกลุ่มชุดวิชาใดกลุ่มชุดวิชาหนึ่ง หรือถ้าไม่เน้นเฉพาะกลุ่ม นักศึกษาสามารถ
เลือกชุดวิชาคละกันได้ในกลุ่มชุดวิชาที่ต่างกัน ดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมทั่วไป
97422 การศึกษาความเป็นไปได้และ 97423
การวิเคราะห์แนวโน้ม 		
ทางอุตสาหกรรม
97424
					
			

การวางผังโรงงานและการศึกษา 97425 การวิจัยและการสัมมนา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
		
ทางเทคโนโลยีการผลิต
กลยุทธ์การจัดการระบบ		
อุตสาหกรรม (1)
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
		(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 97318 การออกแบบทางการพิมพ์
97407 การจัดการทางการผลิตและ
(1)
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 		
และบรรจุภัณฑ์ 		
การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
(1)
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์ 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
(1)
(1)
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
97406 เทคนิคหลังพิมพ์
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (1)
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
32401 การวางแผนและ
การบริหาร
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
ควบคุมงานบริหาร
30211 องค์การและการจัดการ
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
96405 ระบบสนับสนุนการ
96411 ระบบสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตัดสินใจทางธุรกิจ
การจัดการความรู้
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศ
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96412 การบริหารโครงการ
			 กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ		
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
96404 การตรวจสอบระบบงาน 		
การบัญชีการเงินและการบัญชี
คอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน		
เพื่อการจัดการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

(1)

เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
อุตสาหกรรม (96124)

หมายเหตุ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134
ชื่อปริญญา:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
B.Sc. (Industrial Technology)

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ (96134)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะ
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือ
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
		 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ
รหัส 96134

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 344 - 347
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 359 - 360
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 363 - 364

2. สำ�เร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
		 2.1 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ
			 ประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จ
			 การศึกษานับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
		 2.2 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
			 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุ
			 ไม่ตํ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
			 ที่สมัคร หรือ
		 2.3 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
			 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการ
			 อบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย
			 รับรอง หรือ
		 2.4 สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
			 หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
		 2.5 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
			 เทียบเท่า หรือ
		 2.6 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
		 		 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้าน
		
อุตสาหกรรม หรือ
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.7 สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
		 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่		
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 ทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2.8 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
รหัส 96134
(ต่อ)
ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 344 - 347
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 359 - 360
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 363 - 364

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ (96134)
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แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ (96134)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำ หรับ
				
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
- บังคับ  12  ชุดวิชา
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (1) 97407
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 97318 การออกแบบทางการพิมพ์		
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์ 		
และบรรจุภัณฑ์ (1)
97410
(1)
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
97431
(1)
			
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97406 เทคนิคหลังพิมพ์ 		
						
97432
							

การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
การจัดการธุรกิจการพิมพ์
เทคโนโลยีการแปรรูป		
บรรจุภณั ฑ์ (1)
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (2)

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
		(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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- เลือก  4  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
96411
			 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 		
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
96412
			 งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม 		
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ 97212
			 และการควบคุมภายใน		
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
97213
			 ทางธุรกิจ		
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ		
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ 97314
			 การบัญชีการเงินและการบัญชี		
			 เพื่อการจัดการ		
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ระบบสารสนเทศและ
97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและ
การจัดการความรู้		
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)
การบริหารโครงการ
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ใน		
ในอุตสาหกรรม (1)
อุตสาหกรรม
97419 มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตและ
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
เทคนิคการผลิต		
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการวางแผนและ						
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 356 - 357

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดของหลักสูตร

หมายเหตุ 		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ (96134)

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำ หรับ
			
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา			
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การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (2)
เทคโนโลยีการแปรรูป		
บรรจุภัณฑ์ (1)
เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิตใน
อุตสาหกรรม
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)
เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรม (1)
มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ (96134)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
- บังคับ  4  ชุดวิชา
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 97318 การออกแบบทางการพิมพ์
97407
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ (1)
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (1)
97432
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
		
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์		
- เลือก  3  ชุดวิชา  จากชุดวิชาต่อไปนี้
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (1) 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97431
97406 เทคนิคหลังพิมพ์ (1)				
- และเลือกอีก  1  ชุดวิชา  จากชุดวิชาต่อไปนี้
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ
97314
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การบัญชีการเงินและ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การบัญชีเพื่อการจัดการ		
			 งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
96411 ระบบสารสนเทศและ
97315
96404 การตรวจสอบระบบงาน
การจัดการความรู้
			 คอมพิวเตอร์และการควบคุม 96412 การบริหารโครงการด้าน
97316
			 ภายใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ		
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ใน		
			 ทางธุรกิจ		
อุตสาหกรรม
97419
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 		
					
กระบวนการผลิตและ
97420
					
เทคนิคการผลิต		

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
		(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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3) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา	

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา			
ข. หมวดวิชาแกน
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
การจัดการธุรกิจการพิมพ์
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (1)
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (2)

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
		(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ (96134)

เทคโนโลยีการวางแผนและ
		
การควบคุมทางการผลิตใน
อุตสาหกรรม
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)
เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรม (1)
มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)
- บังคับ  12  ชุดวิชา
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (1) 97407
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 97318 การออกแบบทางการพิมพ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ (1)
97410
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (1)
97431
(1)
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97406 เทคนิคหลังพิมพ์
97432
		
				
- เลือก  3  ชุดวิชา  จากชุดวิชาต่อไปนี้
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ
97314
		 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การบัญชีการเงินและ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การบัญชีเพื่อการจัดการ		
			 งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
96411 ระบบสารสนเทศและ
97315
96404 การตรวจสอบระบบงาน
การจัดการความรู้
		
			 คอมพิวเตอร์และการควบคุม 96412 การบริหารโครงการด้าน
97316
ภายใน		
เทคโนโลยีสารสนเทศ		
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ใน		
ทางธุรกิจ
อุตสาหกรรม
97419
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
					
กระบวนการผลิตและ
97420
					
เทคนิคการผลิต		
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314
2) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
3) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334
ชื่อปริญญา:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
B.Sc. (Information and Communication Technology)

(เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
รหัส 96314
2) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รหัส 96324
3) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาใดวุฒกิ ารศึกษาหนึง่ ดังนี้
1. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า
		 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร
		 หรือ
2. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
		 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
		 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
		 เทียบเท่า หรือ
5. สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
		 หรือ
6. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
		 (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า
		 ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
		 การสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบัน
		 อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
7. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
		 (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า
		 ที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี		 การสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบัน
		 อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 349 - 355
สมัครภาคต้น
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 360 - 361
สมัครภาคปลาย
ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 364 - 365
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แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314
2) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
3) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10131 สังคมมนุษย์

5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
		
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
การบริหารโครงการด้าน
99402
เทคโนโลยีสารสนเทศ		
การออกแบบและพัฒนาเว็บ (1) 99409
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1)		
วิทยาศาสตร์ส�ำ หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2)

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
		(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
- บังคับ  10  ชุดวิชา
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบ
96412
			 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 		
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96413
(1)
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
96414
96411 ระบบสารสนเทศและ
99201
			 การจัดการความรู้ 		

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำ หรับ
					
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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- เลือก  6 ชุดวิชา โดยเน้นเฉพาะวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเท่านั้น
		 1) วิิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
97420
			 งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม		
ทางธุรกิจ		
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ
99311
		 และการควบคุมภายใน		
การบัญชีการเงินและการบัญชี		
			
		
เพื่อการจัดการ 		
		
2) วิิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99411
			 โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม 99410 การจัดการและการออกแบบ		
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ 		
ระบบโทรคมนาคม
99412
			 และการประยุกต์				
		
3) วิิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
99414
			 สารสนเทศและการสื่อสาร 		
และระบบปฏิบัติการ
99415
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง(1)

การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1)
การบริหารความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
หลักการและการบริหาร
เครือข่าย(1)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 356 - 357

2. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา หรือ 102 หน่วยกิต
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โครงสร้างหลักสูตร

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
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รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10103 ทักษะชีวิต
ข. หมวดวิชาแกน
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
			 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

วิทยาศาสตร์ส�ำ หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2)
การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1)
การบริหารความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
หลักการและการบริหาร
เครือข่าย(1)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
		(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้
เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 356 - 357

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
- บังคับ  6  ชุดวิชา
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบ
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล (1) 99201
		
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1)		
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
		
99409
							
- เลือก  6 ชุดวิชา โดยเน้นเฉพาะวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเท่านั้น
		 1) วิิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
97420
			 งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม		
ทางธุรกิจ		
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ
99311
		 และการควบคุมภายใน		
การบัญชีการเงินและการบัญชี		
			
เพื่อการจัดการ
		
2) วิิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99411
			 โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม 99410 การจัดการและการออกแบบ		
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ 		
ระบบโทรคมนาคม
99412
			 และการประยุกต์				
		
3) วิิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
99414
			 สารสนเทศและการสื่อสาร 		
และระบบปฏิบัติการ
99415
(1)
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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3. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10103 ทักษะชีวิต

3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำ หรับ
					
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
- บังคับ  8  ชุดวิชา
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
96411 ระบบสารสนเทศและ
99402
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์		
การจัดการความรู้		
99409
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1)
(1)
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
99201 วิทยาศาสตร์ส�ำ หรับเทคโนโลยี
				
สารสนเทศและการสื่อสาร
- เลือก  6 ชุดวิชา โดยเน้นเฉพาะวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเท่านั้น
		 1) วิิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
97420
			 งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม		
ทางธุรกิจ		
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ
99311
		 และการควบคุมภายใน		
การบัญชีการเงินและการบัญชี		
			
		
เพื่อการจัดการ
		
2) วิิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99411
			 โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม 99410 การจัดการและการออกแบบ		
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ 		
ระบบโทรคมนาคม
99412
			 และการประยุกต์				

การจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2)

การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1)
การบริหารความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
หลักการและการบริหาร
เครือข่าย(1)

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
		(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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		 3) วิิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
			 สารสนเทศและการสื่อสาร 		
และระบบปฏิบัติการ
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(1)
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 356 - 357

4. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา			
ข. หมวดวิชาแกน
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
		(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

วิทยาศาสตร์ส�ำ หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)
- บังคับ  6  ชุดวิชา
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบ 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล (1) 99201
			 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1)		
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 			
99409
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- เลือก  6 ชุดวิชา โดยเน้นเฉพาะวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเท่านั้น
		 1) วิิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
97420
			 งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม		
ทางธุรกิจ		
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ
99311
		 และการควบคุมภายใน		
การบัญชีการเงินและการบัญชี		
			
		
เพื่อการจัดการ
		
2) วิิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99411
			 โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม 99410 การจัดการและการออกแบบ		
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ 		
ระบบโทรคมนาคม
99412
			 และการประยุกต์				
		
3) วิิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
99414
			 สารสนเทศและการสื่อสาร 		
และระบบปฏิบัติการ
99415
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง(1)

การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1)
การบริหารความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
หลักการและการบริหาร
เครือข่าย(1)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 356 - 357

5. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยี
การสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา
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1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติส�ำ หรับ
							
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. หมวดวิชาเฉพาะ			 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
- บังคับ  8  ชุดวิชา
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
96411 ระบบสารสนเทศและ
99402
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์		
การจัดการความรู้ 		
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1)
99409
(1)
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
99201 วิทยาศาสตร์ส�ำ หรับเทคโนโลยี
				
สารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1)
		

การบริหารความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
หลักการและการบริหาร
เครือข่าย(1)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

หมายเหตุ		(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
		(2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาทีส่ าขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
ชุดวิชาเลือกเสรี ดูรายละเอียดจากหน้า 356 - 357

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)

- เลือก  6 ชุดวิชา โดยเน้นเฉพาะวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเท่านั้น
		 1) วิิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
97420
			 งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม		
ทางธุรกิจ		
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับ
99311
			 และการควบคุมภายใน		
การบัญชีการเงินและการบัญชี
					
เพื่อการจัดการ 		
2) วิิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99411
			 โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม 99410 การจัดการและการออกแบบ		
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ 		
ระบบโทรคมนาคม
99412
			 และการประยุกต์				
		
3) วิิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
99414
			 สารสนเทศและการสื่อสาร 		
และระบบปฏิบัติการ
99415
(1)
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

การจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2)
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เกณฑ์การเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96 ทุกวิชาเอก
นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่อไปนี้
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.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิผล
ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
ชุดวิชา 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

27.
28.
29.
30.
31.
32.

ชุดวิชา 16458
ชุดวิชา 20001
ชุดวิชา 20002
ชุดวิชา 22331
ชุดวิชา 27104
ชุดวิชา 32477

33. ชุดวิชา 32480
34. ชุดวิชา 51102
35. ชุดวิชา 51103
36. ชุดวิชา 51105
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ชุดวิชา 51207
ชุดวิชา 51208
ชุดวิชา 51309
ชุดวิชา 52310
ชุดวิชา 54113
ชุดวิชา 54118
ชุดวิชา 55307

44.
45.
46.
47.
48.
49.

ชุดวิชา 55310
ชุดวิชา 55311
ชุดวิชา 55313
ชุดวิชา 55314
ชุดวิชา 55315
ชุดวิชา 55316

การสร้างสรรค์และผลิตงาประชาสัมพันธ์
ระบบการเรียนการสอน
การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำ�หรับครู
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
การจัดการห้องพักและการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
สำ�หรับพยาบาล
การพยาบาลชุมชนและการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ
เภสัชกรรมแผนไทย
นวดแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
ผดุงครรภ์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
นวดแผนไทย 2
การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
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50.
51.
52.
53.
54.
55.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

55317
55318
55319
55320
55321
71114

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

71215
71304
71332
91458
93446
93447
93455
93460
96401
96408
96413
96414
97216

เวชกรรมแผนไทย 1
เวชกรรมแผนไทย 2
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
ร่างกายมนุษย์
เภสัชกรรมแผนไทย 2
การจัดการและเทคนิคการบริการ
ในโรงแรม
การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
การจัดการระบบฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
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69. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ
การบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม
70. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
71. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์
72. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
73. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
74. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ
ลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
75. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
76. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
77. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
78. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
79. ชุดวิชา 99311 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
80. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
81. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10141		 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,200
1,100
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

30 ม.ค. 2559 บ่าย
31 ม.ค. 2559 บ่าย
30 ม.ค. 2559 เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
ชุดวิชา

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)
ภาคต้น

10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,000
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์
เสาร์

31 ม.ค. 2559 บ่าย
30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 บ่าย

3)   สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,000
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น

เสาร์

ม.ค. 2559 บ่าย
30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
		 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388
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วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124 (ต่อ)
4) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม

1,100
1,000
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

31 ม.ค. 2559 บ่าย
30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 บ่าย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97101 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,000
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

31 ม.ค. 2559 บ่าย
30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 บ่าย

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
ชุดวิชา

1,100
1,000
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

31 ม.ค. 2559 บ่าย
30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
		 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน
และเทคโนโลยี (96)
ภาคต้น

10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97101 ความร้ทู ั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

360 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134 (ต่อ)
3) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม
หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97101 ความร้ทู ั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

1,100
1,000
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

31 ม.ค. 2559 บ่าย
30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 บ่าย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314
2) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
3) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
ภาคต้น
และเทคโนโลยี (96)

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,200
1,100
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

30 ม.ค. 2559 บ่าย
31 ม.ค. 2559 บ่าย
30 ม.ค. 2559 เช้า

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 บ่าย
31 ม.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระเป็น
		 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

361

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314
2) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
3) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334
3) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาทีไ่ ม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสือ่ สาร
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

30 ม.ค. 2559 บ่าย
31 ม.ค. 2559 บ่าย
30 ม.ค. 2559 เช้า

4)   สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,000
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

31 ม.ค. 2559 บ่าย
30 ม.ค. 2559 เช้า
30 ม.ค. 2559 บ่าย

สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน
และเทคโนโลยี (96)
ภาคต้น

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
		 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น หน้า 371 - 388

362 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,000
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์

30 ก.ค. 2559 เช้า
31 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 บ่าย

2)   สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)
ภาคปลาย

ชุดวิชา
96101
96102
97213
		

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,000
1,000
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

31 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 บ่าย
31 ก.ค. 2559 บ่าย

3) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม
ชุดวิชา
96101
96102
97213
		

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,000
1,000
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

31 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 บ่าย
31 ก.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
		 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

363

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124 (ต่อ)
4) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

ชุดวิชา
96101
96102
97213
		

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต

1,000
1,000
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

31 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 บ่าย
31 ก.ค. 2559 บ่าย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
97103 ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับบรรจุภัณฑ์

1,100
1,200
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์

30 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 บ่าย
31 ก.ค. 2559 บ่าย

2) สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97103 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

1,000
1,000
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

31 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 บ่าย
31 ก.ค. 2559 บ่าย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
		 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407

สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน
และเทคโนโลยี (96)
ภาคปลาย

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

364 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134 (ต่อ)
3)   สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม หรือปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)

ชุดวิชา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิตสิ �ำ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97103 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

1,000
1,000
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์
เสาร์
อาทิตย์

31 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 บ่าย
31 ก.ค. 2559 บ่าย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314
2) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
3) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334
1) สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชุดวิชา

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (96)
ภาคปลาย

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,100
1,000

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
เสาร์
อาทิตย์
อาทิตย์

30 ก.ค. 2559 เช้า
31 ก.ค. 2559 บ่าย
31 ก.ค. 2559 เช้า

2)   สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ชุดวิชา
10151
96407
99201
		

ไทยศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,000
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์
เสาร์
เสาร์

31 ก.ค. 2559 บ่าย
30 ก.ค. 2559 บ่าย
30 ก.ค. 2559 เช้า

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระเป็น
		 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314
2) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
3) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334
3)   สำ � เร็ จ การศึ ก ษา  ปวส. หรื อ อนุ ป ริ ญ ญา  หรื อ ปริ ญ ญาชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่ ท างด้ า นคอมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ชุดวิชา
10151
96101
99201
		

ไทยศึกษา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่ (1)
(บาท)
1,100
1,000
1,200

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย
อาทิตย์
อาทิตย์
เสาร์

31 ก.ค. 2559 บ่าย
31 ก.ค. 2559 เช้า
30 ก.ค. 2559 เช้า

สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน
และเทคโนโลยี (96)
ภาคปลาย

หมายเหตุ (1) เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร นักศึกษาพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัครโดยดูจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็น
		 ค่าสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย หน้า 389 - 407
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7. การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสำ�นักทะเบียนและวัดผล ได้เพิ่มการสอบไล่รูปแบบใหม่ขึ้นอีกวิธีหนึ่ง
เป็นระบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่พร้อมจะสอบในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยไม่ต้องรอ
สอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษา รูปแบบการสอบนีเ้ รียกว่า การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
หรือ Walk-in Exam มหาวิทยาลัยได้เปิดสอบครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 2/2553 จนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2556
เปิดสอบมาแล้ว 16 ชุดวิชา
นักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ Walk-in Exam ซึง่ จะเปิดสอบก่อนสอบไล่ประจำ�ภาคประมาณ 1 เดือน จะทราบผลการสอบ
ของชุดวิชานั้นทันทีเมื่อสอบเสร็จ นักศึกษาที่สอบผ่านในระบบ Walk-in Exam จึงไม่ต้องเข้าสอบไล่ประจำ�ภาคอีก แต่
หากนักศึกษาสอบไม่ผา่ นในระบบ Walk-in Exam สามารถเข้าสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาได้ตามปกติ และหากยังสอบไล่
ไม่ผ่านก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้อีก นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำ�หรับการศึกษาในระบบทางไกล
ชุดวิชาที่เปิดสอบมาแล้ว 16 ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทาง
10121 อารยธรรมมนุษย์		
รัฐประศาสนศาสตร์
10131 สังคมมนุษย์
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
10151 ไทยศึกษา
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
81427 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
30210 การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
และหลักการตลาด
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
30211 องค์การและการจัดการ
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และยังเปิดชุดวิชาอื่นๆ เพิ่มอีกในแต่ละภาคการศึกษา ดูชุดวิชาที่เปิดสอบได้ที่ http://www.stou.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam ในภาคการศึกษานั้น แต่ละชุดวิชาเลือกสอบ
ได้ 1 คาบ

วิธีการสมัครสอบ

กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ภายใต้หัวข้อข่าว
ประชาสัมพันธ์ แล้วคลิกที่เมนู สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)
ค่าธรรมเนียมสอบ ชุดวิชาละ 300 บาท ชำ�ระเงินโดยตัดบัญชี KTB Online หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
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ช่วงเวลาการรับสมัคร

ภาคต้น ประมาณกลางเดือนกันยายน ถึงกลางเดือนธันวาคม
ภาคปลาย ประมาณกลางเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนมิถุนายน

ช่วงเวลาและสถานที่สอบ

		 ภาคต้น เสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม
		 ภาคปลาย เสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน
		 สอบวันละ 2 คาบ คาบแรกเวลา 09.00 - 12.00 น. คาบที่สองเวลา 13.30 - 16.30 น. ที่
1. ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 6 - 7 ชัน้ ลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย					 ธรรมาธิราช
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
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8. สนามสอบและรหัสสนามสอบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำ�นวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการจัดสอบ โดยการจัดสถานที่สอบ
ที่เรียกว่า “สนามสอบ” ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และบางจังหวัดมีสนามสอบระดับอำ�เภอให้นักศึกษาใช้เป็นสถานที่สอบ
เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาเลือกสนามสอบไว้ก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการกำ�หนด
สนามสอบโดยให้ผู้สมัครดำ�เนินการดังนี้
1. เลือกสนามสอบในข้อ 21 ของใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) โดยทำ�เครื่องหมาย 
ในช่อง  และกรอกชื่อโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดเป็นสนามสอบ จังหวัด และรหัสสนามสอบให้ครบถ้วน สามารถ
ดูรายละเอียดรายชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและรหัสสนามสอบจาก หน้า 369 - 370
มหาวิทยาลัยจะจัดสอบตามทีน่ กั ศึกษาระบุไว้ ยกเว้น สนามสอบดังกล่าวไม่สามารถจัดสอบให้ได้ มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาจัดสอบในสนามสอบที่ใกล้เคียงกับสนามสอบที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ให้มากที่สุด
2. กรณีไม่ระบุสนามสอบ มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบให้โดยใช้ที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งไว้เพื่อขอใช้ในการติดต่อ
และรับเอกสารจากมหาวิทยาลัย โดยจะจัดสนามสอบให้ในสนามสอบที่ใกล้เคียงกับรหัสไปรษณีย์ที่อยู่ให้มากที่สุดเป็น
เกณฑ์ในการจัดสนามสอบ
21. สถานที่ที่ให้มหาวิทยาลัยจัดสอบ
 จัดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียน ...........................จังหวัด .......................... รหัสสนามสอบ
สำ�หรับการสอบซ่อมของแต่ละภาคการศึกษาจะมีจำ�นวนสนามสอบลดลงจากสนามสอบทีจ่ ดั ให้ในการสอบไล่
ทัง้ นีม้ หาวิทยาลัยจะจัดสอบให้กบั นักศึกษาทีเ่ ลือกสนามสอบไว้และไม่ได้จดั เป็นสนามสอบในภาคการศึกษานัน้ ให้เข้า
สอบในสนามสอบที่ใกล้เคียงแทน โดยจะแจ้งรายละเอียดสนามสอบให้กับนักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์
หรือตรวจสอบกำ�หนดการสอบและสนามสอบจากเว็บไซต์ที่ http://www.stou.ac.th ก่อนวันสอบประมาณ 2 สัปดาห์
อนึ่ง นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสนามสอบ ต้องยื่นคำ�ร้องขอย้ายสนามสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบ 45 วัน
โดยสำ�เนาใบคำ�ร้องได้จากคู่มือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
หรือดาว์นโหลดใบคำ�ร้องจาก http://www.stou.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา โทร. 0 2504 7231–6 หรือ
e-mail : re.reoffice@stou.ac.th
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รายชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและรหัสสนามสอบ
จังหวัด

ชื่อสนามสอบ

รหัส
สนามสอบ

กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำ�เพ็ญ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
โรงเรียนวิมุติยารามพิทยากร
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ�เพ็ญ
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำ�รุง

10002
10003
10004
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10024
10027
10031
10032

กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กระบี่
กำ�แพงเพชร
ขอนแก่น

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนอำ�มาตย์พานิชนุกูล
โรงเรียนกำ�แพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนชุมแพศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

71000
46000
81000
62000
40000
40120
40130
22000
24000

จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา

จังหวัด
ชลบุรี

ชื่อสนามสอบ

โรงเรียนชลกันยานุกูล
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
โรงเรียนชลราษฎรอำ�รุง
โรงเรียนสิงห์สมุทร
ชัยนาท
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ชัยภูมิ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ชุมพร
โรงเรียนศรียาภัย
เชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
เชียงใหม่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนหอพระ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ตรัง
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ตราด
โรงเรียนตราษตระการคุณ
ตาก
โรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
นครนายก
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
นครปฐม
โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
นครพนม
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
นครราชสีมา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนบุญวัฒนา
โรงเรียนบัวใหญ่
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
นนทบุรี
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
โรงเรียนปากเกร็ด
นราธิวาส
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนปัว

รหัส
สนามสอบ
20001
20002
20004
20180
17000
36000
86000
57000
50001
50002
50003
50170
92000
23000
63000
63110
63170
26000
73002
73005
48000
30001
30002
30120
30140
80000
80110
60000
11001
11002
11003
11006
96000
96120
55000
55120
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จังหวัด
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี

ชื่อสนามสอบ
โรงเรียนบึงกาฬ
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนนางรอง
โรงเรียนปทุมวิไล

รหัส
สนามสอบ
38000
31000
31110
12001

โรงเรียนคณะราษฎร์บ�ำ รุงปทุมธานี

12002

โรงเรียนธัญบุรี

12003

โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำ�รุง”
ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โรงเรียนหัวหิน
ปราจีนบุรี
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำ�รุง
ปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
พะเยา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
พังงา
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
พัทลุง
โรงเรียนพัทลุง
พิจิตร
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
พิษณุโลก
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เพชรบุรี
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
เพชรบูรณ์
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
แพร่
โรงเรียนพิริยาลัย
ภูเก็ต
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
มหาสารคาม
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
มุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
ยโสธร
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ยะลา
โรงเรียนคณะราษฎรบำ�รุง
โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”
ร้อยเอ็ด
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระนอง
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนวัดป่าประดู่
ราชบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ลพบุรี
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

12004
77000
77110
25000
94000
13001
13002
56000
82000
93000
66000
65000
76000
67000
67160
54000
83000
44000
49000
58000
58110
35000
95000
95110
45000
45130
85000
21001
21002
70000
15000

จังหวัด
ลำ�ปาง
ลำ�พูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา

สตูล
สมุทรปราการ

สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำ�ภู
อ่างทอง
อำ�นาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

ชื่อสนามสอบ

รหัส
สนามสอบ

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนจักรคำ�คณาทร
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

52000
51000
42000
33000
33110
47000
47110

โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
โรงเรียนมัธยมด่านสำ�โรง
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเกาะสมุย
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนอำ�นาจเจริญ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนกุมภวาปี
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนเดชอุดม

91000
01001
01002
01003
01004
75000
74001
74002
27000
18000
16000
64000
72000
84000
84140
32000
43000
39000
14000
37000
41000
41110
53000
61000
34000
34160

90000
90111
90112
90160
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9. อัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา
		

9.1 สำ�หรับผู้สมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น

เพือ่ ความสมบูรณ์ในการสมัครเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้ผสู้ มัครต้องชำ�ระเงินตามรายการต่างๆ
ให้ครบถ้วน ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
จำ�นวน  1,400 บาท ประกอบด้วย
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
800 บาท
		 ชำ�ระครั้งเดียวเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
		 (ผู้สมัครที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 15 กันยายน 2559 ได้รับยกเว้น
		 ไม่ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า)
1.2 ค่าบำ�รุงการศึกษา
500 บาท
1.3 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา
100 บาท
		 ชำ�ระครั้งเดียวตลอดอายุการเป็นนักศึกษา และ
2. ในแต่ละชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่จะต้อง
ชำ�ระเงินค่าชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามจำ�นวนที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
รหัส
ชุดวิชา
10103
10111
10121
10131
10141
10151
10152
10161
10163
10171
10172
10201
11006
11008
11111

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ไทยศึกษา
ไทยกับสังคมโลก
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
การใช้ภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์ไทย
ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
สังคมและวัฒนธรรมไทย

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100
1,100
1,200
1,100
1,200
1,100
1,100
1,300
1,000
1,200
1,100
1,000
1,100

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.

30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
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รหัส
ชุดวิชา
11112
11201
12301
12305
12306
12407
12409
13201
13203
13312
13322
13323
13401
13411
13412
13413
13414
13421
14111
14212
14215
14317
14318
14320
14421
14422
14423
15205

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
คณิตศาสตร์ส�ำ หรับสังคมศาสตร์
วิวัฒนาการการเมืองไทย
ศิลปะกับสังคมไทย
วรรณคดีไทย
แนวคิดไทย
ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
การวิเคราะห์สารสนเทศ
การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ
การจัดการการเงินและการจัดการการดำ�เนินงาน
ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
การจัดการงานสำ�นักงาน
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (2)
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2)
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (2)
การอ่านภาษาอังกฤษ 2 (2)
หลักการแปล (2)
การออกเสียงภาษาอังกฤษ (2)
การเขียนภาษาอังกฤษ 2 (2)
การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพ (2)
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ (2)
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,100
1,000
1,000
1,200
1,200
1,000
2,000
1,200
1,200
1,200
1,000
1,200
2,200
1,100
1,200

อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.

31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

1,200
1,000
1,000
1,000
1,200
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,200

ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.

30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

2,000
1,100

อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)
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รหัส
ชุดวิชา
15206
15231
15233

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

16448
16452
16457
20101
20202
20203
20301
20302
20303
20304
20401
21001
21002
21003

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�หรับนักนิเทศศาสตร์
กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
การบริหารกิจการสื่อสาร
การสื่อสารกับการพัฒนา
การข่าวเบื้องต้น
การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง (3)
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
การสื่อสารการตลาด
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
การสร้างสรรค์งานโฆษณา (3)
การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์ (3)
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
เบื้องต้น (3)
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (3)
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (3)
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (3)
พื้นฐานการศึกษา
วิทยาการการสอน
การศึกษากับชีวิตและชุมชน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การเล่น ของเล่น และเครือ่ งเล่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย

21006

สุขภาวะเด็กปฐมวัย

15307
15336
15337
16338
16344
16347
16350
16353
16412
16426
16440
16445

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,100
1,200
1,100

373

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)
ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,200
1,000
1,000
1,100
5,500
1,100
1,400
1,000
2,100
3,400
4,300
1,400

ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.

30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

6,400
7,000
3,600
1,000
1,000
1,000
1,100
1,200
1,100
1,200
2,000
1,200
1,200
1,100

ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.

30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

1,000

อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
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21007

อาหารและโภชนาการสำ�หรับเด็กปฐมวัย

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,200

21008

การพัฒนาทักษะชีวิตสำ�หรับเด็กปฐมวัย

1,000

อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

21201
21211
21312
21322
21401
21413
21423
22151
22211
22231
22241
22251

พฤติกรรมวัยเด็ก
วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา
สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
วรรณกรรมประถมศึกษา
การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ความคิดเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 1: เคมี-ฟิสิกส์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำ�นวน และ
เรขาคณิตวิเคราะห์
สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
พฤติกรรมวัยรุ่น
ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม
เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น
วรรณกรรมมัธยมศึกษา
ภาษาไทย 5: การอ่านสำ�หรับครู
ภาษาไทย 6: การเขียนสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำ�หรับครู
ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำ�นวน
โรงเรียนกับชุมชน
การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,000
1,000

อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.

31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,100

ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.

30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

1,000

ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,000
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.

รหัส
ชุดวิชา

22302
22304
22305
22311
22331
22341
22351
22401
22412
22413
22432
22433
22455
23304
24402

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)
ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
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375

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,000
1,000

ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,000

ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

2,000

อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,200

อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

24413

ประสบการณ์วชิ าชีพการวัดและประเมินผล
การศึกษา
การพัฒนาเครือ่ งมือวัดด้านเจตพิสยั และ
ทักษะพิสยั
การประเมินโครงการ

1,200

ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

24414
24415

การประเมินหลักสูตร
การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้

1,200
1,200

อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

25302
25304
25406
25407
26301
26403
26404
26407
27101
27104
27401
27416

หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (3)
สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีและสือ่ สาร
การศึกษา
การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
องค์การและการจัดการ
คณิตศาสตร์และสถิติ
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

1,000
1,200
1,100
2,000
1,000
1,100
1,200
2,000
1,000
4,100
1,200
2,000

อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.

31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,200

อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.

31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

รหัส
ชุดวิชา
24403
24404
24405
24407
24412

30105
30201
30203
30204
30205
30206

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
การวัดและประเมินผลกลุม่ วิชาเตรียมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ
และสร้างเสริมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)
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รหัส
ชุดวิชา
30208
30209
30210

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

32210

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน
และหลักการตลาด
องค์การและการจัดการ และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนงานก่อสร้าง
การสำ�รวจปริมาณและการประมาณราคา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง
การจัดการทรัพยากรอาคาร
การวิเคราะห์โครงการ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
การบัญชีขั้นต้น
การบัญชีขั้นกลาง 2
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน
การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

32301
32302
32303
32304
32310
32311

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
การจัดการการตลาด
การจัดการการเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2

30211
31301
31302
31305
31402
31405
31406
31408
32201
32204
32205
32206
32207
32208
32209

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,100
1,200
1,100

อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,100

ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,100
1,100
1,000
1,100
1,100
2,100
1,000
1,000
1,200
1,000
1,200
1,200

ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
ส.

1,200

อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,000

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,200

ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,000
1,200
1,100
1,200
1,000
1,100

ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)

30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
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รหัส
ชุดวิชา
32314
32316
32322
32324
32325
32326
32327
32332
32333
32335
32336
32338
32339
32361
32401
32403
32413
32422
32426
32432
32435
32443
32444

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
การจัดการการขายและศิลปะการขาย
การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร
และการวางแผนภาษี
การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และการจัดการความรู้
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย
อย่างยั่งยืน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
การจัดการงานขนส่งสินค้า
หลักการประกันภัย
การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
และการสอบบัญชี
การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

377

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,000
1,100
1,000

อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,000

ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,200

อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,000

อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,100
1,200
1,100
1,100

ส.
อา.
ส.
ส.

1,100

อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,200

ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,100
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
2,200
1,200

อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.

1,200

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)

30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

32445
32446
32447
32448
32449
32451

การบัญชีระหว่างประเทศ
การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร
การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ
การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจ
นำ�เข้า - ส่งออก
การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม
ทางการเงิน
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว (3)
การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
สัมมนาการบัญชีการเงิน และสัมมนาการบัญชีบริหาร

32453
32454
32455
32456
32457
32463
32466
32473
32474
32475
32477
32479
32481
32482
32483
32484
32486
32488

ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยว
อาเซียน
การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร
ระหว่างประเทศ
นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,200

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
ส.

31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

1,100
1,200

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,200
2,000
1,200
1,100
1,100
1,000
1,000
1,200
4,000

อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.

1,100
2,200

อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

2,000
2,000

อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,200

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,200

อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,000

อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
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379

33202
33203
33204
33205
33206
33303
33304

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
การคลังและงบประมาณ
1,000
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ
1,100
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่
1,100
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
1,100
การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน
1,100
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
1,100
ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
1,000

ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.

33306

ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่

1,100

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

33307

1,000

อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

33308

กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สำ�หรับนักปกครองท้องที่
นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่

1,100

ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

33401
33410
33421
33432
33435
33439
33443
33445
33447
33448
33449
33450
33451
33452
40101
40103
41001

ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักการบริหารท้องถิ่น
การบริหารสำ�นักงาน
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
การบริหารการคลังท้องถิ่น
การบริหารการบริการสาธารณะ
การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
กฎหมายอาญาสำ�หรับนักปกครองท้องที่
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กฎหมายเกษตร
กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำ�ชุมชน

2,100
1,100
1,100
1,000
1,000
1,000
1,100
2,100
1,100
1,100
1,000
1,100
1,100
1,000
1,300
1,100
1,000

อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.

รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
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รหัส
ชุดวิชา
41002
41003
41004
41201
41211
41212
41231
41232
41311
41321
41322
41341
41342
41343
41421
41432
41444
41451
41452
41454
50101
51102
51201
51206
51207
51304

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง
สำ�หรับผู้น�ำ ชุมชน
การบริหารจัดการชุมชน
เสริมประสบการณ์ผู้นำ�ชุมชน
กฎหมายมหาชน
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน
ประกันภัย
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณา
ความแพ่ง
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและ
กฎหมายล้มละลาย
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอืน่
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
กฎหมายระหว่างประเทศ
สถาบันระหว่างประเทศ
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
มโนมติและกระบวนการพยาบาล
สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (3)
ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,000

อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,100

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

2,000
1,100
1,000
1,000
1,000
1,100
1,100
1,100
1,100

อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.

1,100

อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,100

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,000
1,000
1,100
2,000
1,100
1,000
1,000
1,400
4,800
1,000
1,100
5,000
2,100

อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)

31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59

31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

รหัส
ชุดวิชา
51309
52204

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

381

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
4,600
1,000

ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,100
1,200
1,200

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)

52302
52303
52306

การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ (3)
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
และนิติเวชศาสตร์
วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข

52307

อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข

1,000

อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

52309

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

1,100

อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

52311

การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรคเบื้องต้น

4,800

อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

52402

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

2,100

อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

53202
53203
53304
53405
53406

การสาธารณสุขทั่วไป
สุขภาพกับการพัฒนา
การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข
หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข

1,100
1,100
1,100
1,000
2,100

อา.
ส.
ส.
อา.
อา.

53407
54101

การบริหารงานสาธารณสุข
วิศวกรรมพื้นฐานสำ�หรับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักความปลอดภัยในการทำ�งาน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน

1,100
1,200

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,000
1,000
1,000

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

3,100

อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,000

อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,000

ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

2,000

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

3,500

อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

54102
54103
54104
54107
54109
54110
54111
54113

การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
เออร์กอนอมิคส์ (3)
การยศาสตร์
การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและ
ครอบครัว
ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน (3)

31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

382 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

รหัส
ชุดวิชา
54115
54116
54118
55302
55303
55304
55309
55310
55311
55312
55313
55314
55317
55319
55320
55325
56201
57203
57301
60120
60227
60323
60328
60331
60339
60370
60450

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
เทคโนโลยีความปลอดภัย
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (3)
วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์
แผนไทย
นวดแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย (3)
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ผดุงครรภ์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
เวชกรรมแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย (3)
ร่างกายมนุษย์ (3)
นวดแผนไทย 1 (3)
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ทางเลือกสำ�หรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,000

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)
ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,000
5,700
1,000
1,100
1,100
1,100

ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.

30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

1,400
6,500
4,800
7,800
6,000
6,800
8,300
2,600
7,600
1,000
1,000
1,000
1,100

ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.

30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

1,200

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,000
1,000
1,000
1,300
1,200
1,100

อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.

31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

รหัส
ชุดวิชา
60473
60482
60499
61401
61405
61408
70201
70203
70301
70311
70321
70322
70324
70421
70431
70433
70434
71111
71112
71200
71201
71202
71203
71215
71219
71308
71309
71310

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนา
อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
ชีวเคมีพื้นฐาน
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม
อนามัยครอบครัว
กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
การพัฒนาที่อยู่อาศัย
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
จิตวิทยาการบริการ
อุตสาหกรรมการบริการ
มนุษย์กับระบบนิเวศ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
โภชนาการมนุษย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร
เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร
สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,100

383

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)
อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,000
2,200
1,000
1,100

ส.
อา.
ส.
อา.

30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,200
1,200
1,100
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,200

ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.

30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

384 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

รหัส
ชุดวิชา
71331
71416
71430
72201
72202
72301
72302
72401
80101
80102
80202
80203
80205
80309
80410
81310
81311
81314
81415
81417
81427
81428
82322
82323
82325
82422
82423

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
การจัดการธุรกิจอาหาร
ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและ
การประยุกต์
ภาษาอังกฤษสำ�หรับธุรกิจอาหาร
ครอบครัวศึกษา
พัฒนาการวัยเด็ก
พัฒนาการวัยรุ่น
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลาย
ในสังคมโลก
ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
พืน้ ฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
ปรัชญาการเมือง
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
การบริหารและการพัฒนาองค์การ
กฎหมายอาญาสำ�หรับรัฐศาสตร์
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
พยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
สังคมโลก
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
มหาอำ�นาจกับการเมืองโลก
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,000
2,000

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)
ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,100
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000

ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.

30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

1,100
1,000
1,000
1,200
1,100
1,000
2,000
1,000
1,300
1,100
1,000
1,000
1,100
1,100

อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.

31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

1,000
1,100
1,200
1,000
1,000

ส.
ส.
ส.
ส.
ส.

30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
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รหัส
ชุดวิชา
90303
90305
90406
91108
91209
91307
91310
91324
91413
91418
91427
91428
91463
91465
91466
91467
92116
92217
92220
92221
92322
92423
92424
92425
93256
93335
93352

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
พืชเศรษฐกิจ
การผลิตสัตว์
ดิน น�้ำ และปุ๋ย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร
การพัฒนาชุมชนเกษตร
หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
การป่าไม้ชุมชน
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม
ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช (3)
วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
หลักการจัดการการผลิตพืช

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,300
1,200
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,200
2,000
1,000
1,100

385

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.

31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

1,200

อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,200
1,200
2,000

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,100
1,100
1,000
1,200
1,000
1,200
1,200
2,000
4,200
1,200
1,100

อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.

31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

93354

อาหารและการให้อาหารสัตว์

93434

ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
การผลิตสัตว์
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (3)
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช (3)
การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (3)(4)
การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร

93442
93446
93448
93454
93455
93457
93458
93460
93461
93462
94329
94431
94432
94433
96102

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,000
1,000

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)
ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

2,000
3,300
2,000
1,100
3,800
1,000
1,000
4,200
1,200
1,000
1,100
1,100
1,200
2,000
1,000

อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.

31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

1,000

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

96302

สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น

96304

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1,200

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

96401
96405
96409
96411
96412
96413
96414

ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ (3)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบและพัฒนาเว็บ (3)(4)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3)

2,100
1,000
2,000
1,200
1,200
3,200
3,000

อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.

31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
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รหัส
ชุดวิชา
97101
97210
97212
97214
97215
97301
97302
97315
97317
97402
97403
97405
97409
97410
97419
97420
97421

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
1,100
คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1,200
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
1,200
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1,200
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์
1,000
วัสดุทางการพิมพ์
1,200
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์
1,000
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำ�รุงรักษา
3,100
(3)
ในอุตสาหกรรม
ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ
1,000
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
การออกแบบทางการพิมพ์
1,000
3,900
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (3)
กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า
10,600
(3)
และการพิมพ์ไร้แรงกด
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์
2,000
การจัดการธุรกิจการพิมพ์
1,200
มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและ
1,100
มาตรฐานอุตสาหกรรม
1,200
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สำ�หรับอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
2,100
ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

387

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.

30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,100

อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

97432

การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งาน
ในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์

2,000

อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

99311

ระบบสำ�นักงานอัตโนมัตแิ ละพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (3)

2,500

อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

99313
99314

การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

1,000
1,000

ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 30 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

97423
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

99315
99409

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

99411
99415
หมายเหตุ

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,000
2,000

ส. 30 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,200
1,000

อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
อา. 31 ม.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น(5)

ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
เป็นชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ และไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(3)
เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
(4)
อัตราค่าวัสดุกิจกรรมประจำ�ชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์
		 http://www.stou.ac.th หรือที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา โทร. 0 2504 7231 - 36 หรือที่ฝ่ายทะเบียน นักศึกษา
		 โทร. 0 2504 7222
(5)
วันและคาบเวลาสอบไล่ให้ตรวจสอบจากตารางสอบไล่อีกครั้ง
(1)
(2)
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9. อัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา
		

9.2 สำ�หรับผู้สมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย

เพือ่ ความสมบูรณ์ในการสมัครเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้ผสู้ มัครต้องชำ�ระเงินตามรายการต่างๆ
ให้ครบถ้วน ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
จำ�นวน  1,400 บาท ประกอบด้วย
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
800 บาท
		 ชำ�ระครั้งเดียวเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
		 (ผู้สมัครที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 15 กันยายน 2559 ได้รับยกเว้น
		
ไม่ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า)
1.2 ค่าบำ�รุงการศึกษา
500 บาท
1.3 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา
100 บาท
		 ชำ�ระครั้งเดียวตลอดอายุการเป็นนักศึกษา และ
2. ในแต่ละชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่จะต้อง
ชำ�ระเงินค่าชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามจำ�นวนที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
รหัส
ชุดวิชา
10103
10111
10121
10131
10141
10151
10152
10161
10162
10163
10164
10171
10172
10173
10202

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ไทยศึกษา
ไทยกับสังคมโลก
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
การใช้ภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาไทย

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,100
1,100
1,100
1,100
1,200
1,100
1,200
1,100
1,500
1,100
1,000
1,300
1,000
1,200
1,100

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.

30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

10203
11007
11201
11301
11302
11303
11304
11305
11306
11307
11308
11311
11312
12302
12303
12304
12307
12402
12406
12409
13202
13311
13313
13314
13321
13401
13413
13422
13423

พฤติกรรมมนุษย์
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
คณิตศาสตร์สำ�หรับสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสำ�หรับพนักงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษสำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข
ภาษาอังกฤษสำ�หรับช่าง
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
ภาษาอังกฤษสำ�หรับครู
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
เศรษฐกิจไทย
สังคมไทย
ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
การสื่อสารในงานสารสนเทศ
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
การจัดการองค์การสารสนเทศ
การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
ระบบสารสนเทศสำ�นักงาน

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,100
1,000
1,000
1,300
1,100
1,700
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,200
1,200
1,100
1,000
1,000
1,100
1,200
1,200
2,000
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
2,200
1,200
1,100
1,200

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.

30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
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รหัส
ชุดวิชา
14111
14213
14214
14216
14319
14320
14423
15206
15231
15232
15233
15234
15335
15336
16339
16343
16351
16354
16356
16412
16418
16419
16421
16423
16424
16427
16430
16441

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (2)
การอ่านภาษาอังกฤษ 1 (2)
การเขียนภาษาอังกฤษ 1 (2)
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (2)
ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ (2)
การออกเสียงภาษาอังกฤษ (2)
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ (2)
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�หรับนักนิเทศศาสตร์
การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
การบริหารกิจการสื่อสาร
การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น
สื่อโฆษณา
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
การจัดรายการโทรทัศน์
การบริหารงานโทรทัศน์
การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง (3)
การบริหารงานภาพยนตร์
การบริหารงานโฆษณา
การบริหารงานประชาสัมพันธ์
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (3)
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ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,200
1,000
2,000
1,100
1,200
1,300
1,100

อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.

31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

1,100
1,100
1,000
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
2,100
1,100
1,100
1,100
5,300
1,000
1,200
1,000
4,700

ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.

30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)

392 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

รหัส
ชุดวิชา
16442
16446
16449
16455
16458
20101
20201
20202
20301
20302
20304
20401
21004
21005
21009
21010
21311
21313
21321
21323
21324
21325
21411
21412
21421
21422
22212
22232
22242
22252

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง (3)
การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง (3)
การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา (3)
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ (3)
พื้นฐานการศึกษา
พัฒนศึกษา
วิทยาการการสอน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย
การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
การสร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ ระดับปฐมวัยศึกษา
การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา
การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,100
5,400
7,000
4,500
3,600
1,000
1,000
1,000
1,100
1,200
1,200
2,000
1,200
1,100
1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,000
1,000

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.

31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
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ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
ส.

31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)

22301
22303
22304
22306
22312
22332
22342
22352
22402
22403
22411
22414
22415
22431
22434
22441
22448
22449
22451
22452
24401

พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ
การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาสำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต
คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
ประชากรและประชากรศึกษา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโรงเรียนและชุมชน
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำ�หรับครู
ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาสำ�หรับครู
การสอนสังคมศึกษา
จริยศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
การสอนคณิตศาสตร์
แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล
จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา

24402
24407
24411
24412
24417
25301
25302

การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ประสบการณ์วชิ าชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
การพัฒนาเครือ่ งมือวัดด้านเจตพิสยั และทักษะพิสยั
การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

1,000
2,000
1,200
1,200
1,000
1,000
1,000

ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.

25303

การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

1,000

ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
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รหัส
ชุดวิชา
25304
25405
25407
26302
26404
26405
26406
26407
27102
27103
27112
27416
30201
30203
30204
30205
30206
30208
30209
30210
30211
31303
31401
31405
31406
31407
31410
32201

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
การจัดการการศึกษานอกระบบ
หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
การศึกษาทางไกล
การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ
ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
เทคโนโลยีทางการสอน
สื่อการศึกษาพัฒนสรร
การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
องค์การและการจัดการ
คณิตศาสตร์และสถิติ
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน
และหลักการตลาด
องค์การและการจัดการและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
การจัดการงานสนาม
การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
การวิเคราะห์โครงการ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่
การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั้งยืน
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,200
1,000
2,000
1,200
1,200
1,000
1,200
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,200
1,100
1,200
1,100

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.

30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

1,100

ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,100
1,100
1,100
2,100
1,000
1,000
1,000

ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.

30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
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รหัส
ชุดวิชา
32204
32205
32206
32207
32208
32209
32210
32301
32302
32303
32304
32305
32308
32311
32314
32316
32320
32321
32324
32325
32326
32327
32328
32329

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
การบัญชีขั้นต้น
การบัญชีขั้นกลาง 2
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและ
การวิเคราะห์งบการเงิน
การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
การจัดการการตลาด
การจัดการการเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2
การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
การจัดการการขายและศิลปะการขาย
การบัญชีขั้นกลาง 1
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ
การจัดการความรู้
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้าง
สมรรถนะ
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูง
สำ�หรับนักการเงิน

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,200
1,000
1,200
1,200
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วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)
อา.
อา.
ส.
ส.

31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

1,200

อา. 31 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,000

อา. 31 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,200
1,000
1,200
1,100
1,200
1,000
1,100
1,100
1,000
1,100
1,000
1,000
1,000

ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.

1,200

อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,000

ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,100
1,200
1,000

ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

32330
32331

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ
การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
การจัดการสินเชื่อ
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย
การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์
การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ
การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญชี
เฉพาะกิจการ
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
และการสอบบัญชี
การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร
การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ

32332
32333
32334
32335
32336
32337
32339
32361
32401
32406
32408
32414
32417
32421
32429
32432
32435
32443
32444
32446
32447
32448

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,200
1,000

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)
อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,200
1,100
1,100
1,100

อา.
อา.
อา.
ส.

31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

1,100
1,100

ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,100
1,100
1,000
1,000
1,200
1,100
1,000
1,000
1,000

อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.

1,100
2,200
1,200

ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,200
1,000
1,000
1,000

ส.
ส.
ส.
ส.

31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

รหัส
ชุดวิชา
32450
32452
32454
32456
32458
32465
32468
32474
32475
32476
32478
32480
32481
32482
32483
32485
32487
33201
33202
33207
33302
33303
33304

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ
1,100
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่ง
1,200
การเรียนรู้
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม
1,200
ทางการเงิน
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
2,000
วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
1,200
การจัดการนันทนาการและการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
1,100
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
1,100
การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
1,000
การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
1,200
การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ
1,000
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ
1,100
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การจัดการห้องพักและการจัดการอาหาร
3,400
(3)
และเครื่องดื่ม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
2,200
และการโรงแรม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
2,000
สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร
2,000
ความรู้เฉพาะอาชีพมัคุเทศก์ และการบริการใน
8,000
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ
1,000
การจัดการที่พักทางเลือก
การบริหารราชการไทย
1,100
การคลังและงบประมาณ
1,000
เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
1,100
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
1,000
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
1,100
ขอบข่ายการศึกษา และวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
1,000

397

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.

31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
ส.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.

30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

398 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

33305

กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดิน
สำ�หรับนักปกครองท้องที่
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สำ�หรับนักปกครองท้องที่
นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพนักงานสัมพันธ์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร
การบริหารสำ�นักงาน
กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
การปฏิบัติต่อผู้กระทำ�ความผิด
การบริหารงานราชทัณฑ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี
การบริหารงานสรรพสามิต
การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ
การบริหารองค์กรภาครัฐ
ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กฎหมายธุรกิจ
เสริมประสบการณ์ผู้นำ�ชุมชน
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

33307
33308
33401
33410
33411
33412
33420
33422
33424
33432
33434
33436
33437
33438
33440
33441
33442
33444
33445
33446
40101
40205
41004
41005
41006
41007

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,100

ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,000

อา. 31 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,100
2,100
1,000
1,000
1,000
1,300
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,200
1,100
2,100
1,000
1,300
1,000
2,000
1,000
1,000
1,200

ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)

30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

รหัส
ชุดวิชา
41008
41201
41211
41212
41213
41231
41232
41323
41324
41341
41342
41343
41401
41402
41404
41405
41431
41444
41451
41455
50102
50103
51103
51105
51208
51304

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กฎหมายมหาชน
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคล
และทรัพย์ ตั๋วเงิน
กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณา
ความแพ่ง
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและ
กฎหมายล้มละลาย
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักกฎหมาย
ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
การบริหารงานยุติธรรม
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
กฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินกิ สำ�หรับพยาบาล
การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (3)
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (3)
ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,100

399

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)
อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,100
1,000
1,000
1,100
1,000
1,100
1,100

อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.

1,100
1,100

อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,100

ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,000
1,000
1,000
1,100
1,000
1,100
2,000
1,100
1,100
1,000
1,200
1,400
4,700
4,600
2,100

อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.

31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

400 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

52203
52204

อนามัยสิ่งแวดล้อม
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และ
นิติเวชศาสตร์
โภชนศาสตร์สาธารณสุข
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
การฝึกปฎิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
การสาธารณสุขทั่วไป
การจัดการสาธารณภัย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข
การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของ
ผู้ประกอบอาชีพ
พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
เออร์กอนอมิคส์ (3)
ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้าน
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
เทคโนโลยีความปลอดภัย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
การวิจัยสำ�หรับการแพทย์แผนไทย
ธรรมานามัย
เภสัชพฤกษศาสตร์

52304
52305
52308
52310
52402
53202
53303
53305
53404
53406
53408
54104
54105
54106
54107
54111
54112
54114
54116
54117
55301
55305
55306

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,000
1,000

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)
อา. 31 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,000
1,100
1,100
4,500
2,100
1,100
1,200
1,100
1,100
2,100
1,000
1,000
1,000

ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.

1,200
3,100

ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
อา. 31 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

2,000

อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,000

อา. 31 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,100
1,000
1,000
1,100
1,000
1,000

ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.

30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
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รหัส
ชุดวิชา
55307

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

60436
60499
61406
61407
70101
70204
70301

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์
และเภสัชกรรมแผนไทย (3)
เวชกรรมแผนไทย
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
นวดแผนไทย 2
การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย (3)
เวชกรรมแผนไทย 2
เภสัชกรรมแผนไทย 2
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
เทคโนโลยีและความจำ�เริญทางเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ไทยในเศรษฐกิจโลก
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�หรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
สถาบันการเงินและการลงทุน
ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
จิตวิทยาทั่วไป
การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู

70311
70314

ชีวเคมีพื้นฐาน
การผลิตและการใช้อาหาร

55308
55312
55315
55316
55318
55321
60120
60310
60328
60335
60338
60340
60341
60343
60424
60434

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
7,200

401

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)
ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,300
4,800
7,400
7,400
7,000
6,000
1,100
1,100
1,000
1,000
1,300
1,000
1,100
1,300
1,100
1,000

อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.

31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

1,100
2,200
1,000
1,000
1,100
1,000
1,000

ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.

30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

1,000
1,000

อา. 31 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

402 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

รหัส
ชุดวิชา
70323
70324
70411
70421
70422
70423
70431
71113
71114
71201
71216
71217
71218
71219
71304
71305
71307
71330
71333
71411
71412
71413
71414
71415
71416
71431

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
สุขภาพเด็ก
อนามัยครอบครัว
อนามัยชุมชน
กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
การจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน
ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม
การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม (3)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรม
และภัตตาคาร
ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร
การพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร
ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร (3)
การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภค
ด้านอาหารและโภชนาการ
หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
เศรษฐศาสตร์สำ�หรับธุรกิจอาหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร
อาหารและโภชนบำ�บัด
อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร
กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
การจัดบริการอาหารในสถาบัน
ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและ
การประยุกต์
การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,200
1,000

อา.
ส.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.

31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

1,000
1,000
2,000
5,100
1,100

อา.
อา.
อา.
ส.
อา.

31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

1,000
1,000
1,000
1,000
1,300
1,000
1,000
1,000
2,000

ส.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.

30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

1,000

ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

403

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,000

ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)

71433

ผลิตภัณฑ์อาหาร

71434

การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

1,000

ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

72101

จิตวิทยาเพื่อการดำ�รงชีวิต

1,000

ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

72203

1,100

อา. 31 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

72204
72205

การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
เพื่อคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจครอบครัว
สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

1,100
1,200

ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

72303

พัฒนาการวัยรุน่ และผูส้ งู อายุ

1,000

ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

72304
72305
72402
80202
80204
80205
80206
80207

สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำ�หรับครอบครัว
การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย
ในประเทศไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
การบริหารและการพัฒนาองค์การ
กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
พยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
ระบบการเมืองเปรียบเทียบ
การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

1,100
1,000
2,000
1,000
1,000
1,100
1,100
1,100

อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.

31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

1,000
2,000
1,100
1,000
1,800
1,000
1,100
1,100

ส.
อา.
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.

30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

1,000
1,000
1,100

ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

80308
80410
81312
81415
81416
81417
81427
81428
82319
82321
82324
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รหัส
ชุดวิชา
82326
82423
82425
82426
90201
90202
90204
91311
91312
91325
91326
91349
91350
91357
91363
91414
91418
91458
91464
91467
92117
92222
92320
92423
92424
92425
93256
93257

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
1,000
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
1,000
ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
1,000
การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
1,000
การจัดการฟาร์ม
1,100
การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
1,000
พืน้ ฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิง่ แวดล้อม
1,300
การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
1,000
การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
1,200
นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1,100
วนศาสตร์เกษตร
1,200
สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
1,200
การเป็นผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา
1,200
สำ�หรับเกษตรกร
พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
1,200
การจัดการทรัพยากรป่าไม้
1,000
การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
1,000
ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
2,000
การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (3)
1,200
พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
1,100
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
2,000
และสิ่งแวดล้อม
สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1,100
การบัญชี การเงินและการภาษีอากรสำ�หรับสหกรณ์
1,000
การจัดและดำ�เนินงานการสหกรณ์
1,000
วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
1,200
การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
1,200
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
2,000
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช (3)
4,200
ศัตรูพืชเบื้องต้น
1,400
ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)
อา.
อา.
ส.
อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
ส.

31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.

30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

อา.
ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.

31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

93337
93345
93353
93355

การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
การจัดการผลผลิตพืช
การจัดการสุขภาพสัตว์

93442
93447
93448
93455
93456
93459
93463
93465
94330
94360

ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (3)
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช (3)
การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
การเงินธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์
และการควบคุมภายใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การจัดการระบบฐานข้อมูล (3)
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับการบัญชีการเงิน
และการบัญชีเพื่อการจัดการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

94433
94461
94462
96101
96102
96305
96404
96407
96408
96409
96410
97103

405

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,200
1,200
1,000
1,200

อา.
อา.
ส.
ส.

31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

2,000
3,500
2,000
3,800
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
1,100

อา.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
ส.
อา.
อา.
อา.

31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

2,000
1,200
1,000
1,000
1,000

อา.
ส.
ส.
อา.
ส.

31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

1,300
1,100

ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,000
3,300
2,000
1,200

ส.
อา.
อา.
อา.

1,200

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)

30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

อา.		 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
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97211
97213

กลศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (3)(4)
วัสดุทางการพิมพ์
เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (3)
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (3)
กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ (3)
เทคนิคหลังพิมพ์ (3)
การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
ทางการพิมพ์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์
แนวโน้มทางอุตสาหกรรม
กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพ เทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
การจัดการความมัน่ คงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

97214
97216
97301
97314
97316
97318
97404
97406
97407
97409
97418
97421
97422
97424
97432
99201
99301
99312
99402

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,000
1,200

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)
ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,200
3,800
1,200
1,200

ส.
ส.
ส.
ส.

4,000

อา. 31 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

4,200
10,600
4,800
1,200

อา.
ส.
ส.
อา.

30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59

31 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
30 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

(13.30 - 16.30 น.)
(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)

2,000
1,000

อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

2,100
1,200

อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,100
2,000

ส. 30 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)

1,200

ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,000
1,200

ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)
ส. 30 ก.ค. 59 (09.00 - 12.00 น.)

1,200

อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
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รหัส
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
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99409

ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
หลักการและการบริหารเครือข่าย (3)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (3)(4)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

99410
99412
99413
99414
หมายเหตุ

ค่าชุดวิชา
สำ�หรับนักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
2,000
1,200
3,800
3,600
1,200

407

วันและคาบเวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคปลาย(5)
อา. 31 ก.ค. 59 (13.30 - 16.30 น.)
อา.
อา.
อา.
อา.

31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59
31 ก.ค. 59

(13.30 - 16.30 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(09.00 - 12.00 น.)
(13.30 - 16.30 น.)

ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำ�นวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องชำ�ระเท่ากันทุกคน
เป็นชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ และไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(3)
เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
(4)
อัตราค่าวัสดุกิจกรรมประจำ�ชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์
		
http://www.stou.ac.th หรือที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา โทร. 0 2504 7231 - 36 หรือที่ฝ่ายทะเบียน นักศึกษา
		 โทร. 0 2504 7222
(5)
วันและคาบเวลาสอบไล่ให้ตรวจสอบจากตารางสอบไล่อีกครั้ง
(1)
(2)

10. ตารางสอบไล่
ปีการศึกษา 2558

ภาคต้น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

411

ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
10103
10111
10161
10163
10171
11006
12301
13201
13322
13413
14421
15205
16426
16440
16445
16448
16452
16457
20303
21002
21007
21322
22211
22241
22311
22331
22341
22351

ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
การใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
วิวัฒนาการการเมืองไทย
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
การเขียนภาษาอังกฤษ 2
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบือ้ งต้น
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อาหารและโภชนาการสำ�หรับเด็กปฐมวัย
สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 1: เคมี - ฟิสิกส์พื้นฐาน
ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์ส�ำ หรับครู
สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์ส�ำ หรับครู
วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม
เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น

เวลา 13.30 - 16.30 น.
10131
10141
10172
11111
12407
13203
13411
14212
14317
15206
15233
15307
20101
20301
20302
21312
22231
22251
22302
22304
24415
25304
26404
27401
30201
30210
31302

สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
การอ่านภาษาอังกฤษ
สังคมและวัฒนธรรมไทย
แนวคิดไทย
การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�หรับนักนิเทศศาสตร์
กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
พื้นฐานการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำ�หรับครู
คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำ�นวน
และเรขาคณิตวิเคราะห์
สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด
การสำ�รวจปริมาณและการประมาณราคา

412 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
22401
23304
24403
24404
24405
24413
27416
30204
30205
30211
31301
32201
32205
32206
32210
32301
32310
32311
32324
32333
32338
32401
32448
32454
32474
32477

วรรณกรรมมัธยมศึกษา
โรงเรียนกับชุมชน
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ
และสร้างเสริมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
การประเมินโครงการ
ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
องค์การและการจัดการ
คณิตศาสตร์และสถิติ
องค์การและการจัดการ และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนงานก่อสร้าง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
การบัญชีขั้นกลาง 2
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2
การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและ
การควบคุมทางการเงิน
การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์ และ
การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

เวลา 13.30 - 16.30 น.
31402
32204
32207
32209
32303
32304
32316
32327
32335
32413
32426
32432
32443
32444
32446
32447
32449
32451
32453
32463
32466
32475
32484
33202
33205
33306
33447

การจัดการทรัพยากรอาคาร
การบัญชีขั้นต้น
การบัญชีขน้ั กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
การจัดการการเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการขายและศิลปะการขาย
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการงานขนส่งสินค้า
การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
และการสอบบัญชี
การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร
การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจ
นำ�เข้า-ส่งออก
การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยว
อาเซียน
การคลังและงบประมาณ
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่
การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
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ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
33206
33304
33308
41211
41212
41432
41451
51309
52303
53203
53304
54101
54103
54110
54115
54116
54118
55302
55310
55311
55313
55325
56201
60328
60331
60370
61401
70201
70301

การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน
ขอบข่ายการศึกษาและวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การปกครองท้องที่
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
กฎหมายระหว่างประเทศ
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
สุขภาพกับการพัฒนา
การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข
วิศวกรรมพื้นฐานสำ�หรับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
หลักความปลอดภัยในการทำ�งาน
การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงาน
และครอบครัว
กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
เทคโนโลยีความปลอดภัย
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
นวดแผนไทย 1 (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
ผดุงครรภ์แผนไทย
นวดแผนไทย 1 (มี ฝึกปฏิบัติ)
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู

เวลา 13.30 - 16.30 น.
33449
33451
33452
41003
41231
41321
41342
41421
51201
51206
51304
52302
52306
53407
54102
54111
55309
55317
55319
57301
60227
60450
60482
61408
70321
70324
71111
71200
71309
71331

การบริหารการบริการสาธารณะ
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
กฎหมายอาญาสำ�หรับนักปกครองท้องที่
การบริหารจัดการชุมชน
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
และกฎหมายล้มละลาย
กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
มโนมติและกระบวนการพยาบาล
สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล
ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล
วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
การทำ�งานชุมชนด้านสาธารณสุข
การบริหารงานสาธารณสุข
การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกีย่ วกับการแพทย์แผนไทย
เวชกรรมแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
อนามัยครอบครัว
จิตวิทยาการบริการ
มนุษย์กับระบบนิเวศ
สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
การจัดการธุรกิจอาหาร
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ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
70433
70434
71203
71215
71310
71430
72201
72301
81311
81417
82323
82423
91209
91324
91413
92217
92424
93335
93434
93454
94431
96102
96405
97315
97402
97403
97419
97431
99313
99314

การพัฒนาที่อยู่อาศัย
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
ภาษาอังกฤษสำ�หรับธุรกิจอาหาร
ครอบครัวศึกษา
พัฒนาการวัยรุ่น
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
การบริหารและการพัฒนาองค์การ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร
หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
การผลิตสัตว์
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำ�รุงรักษา
ในอุตสาหกรรม
การออกแบบทางการพิมพ์
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

เวลา 13.30 - 16.30 น.
72401
80202
80205
81310
81314
81427
82322
82325
82422
90406
91307
91428
91465
92220
93354
93457
93458
93460
94432
96302
96304
97101
97212
97214
97301
97420
99315

ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลายใน
สังคมโลก
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
ปรัชญาการเมือง
หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
กฎหมายอาญาสำ�หรับรัฐศาสตร์
สังคมโลก
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
มหาอำ�นาจกับการเมืองโลก
ดิน นํ้า และปุ๋ย
การพัฒนาชุมชนเกษตร
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
อาหารและการให้อาหารสัตว์
การจัดการการผลิตพืชไร่อตุ สาหกรรม
(ไม่ ฝึกปฏิบตั )ิ
การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (มี ฝึกปฏิบัติ)
สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
วัสดุทางการพิมพ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สำ�หรับอุตสาหกรรม
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
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ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
10121
10152
10201
11112
12306
13412
13421
14111
14318
14422
15231
15336
15337
20202
20203
21001
21006
21401
22432
22433
24414
25406
26301
27101
30105
30203
30206
30208
30209
31408
32302
32314

อารยธรรมมนุษย์
ไทยกับสังคมโลก
ประวัติศาสตร์ไทย
วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
วรรณคดีไทย
แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
การจัดการงานสำ�นักงาน
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
หลักการแปล
การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
การบริหารกิจการสื่อสาร
การสื่อสารกับการพัฒนา
วิทยาการการสอน
การศึกษากับชีวิตและชุมชน
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
สุขภาวะเด็กปฐมวัย
วรรณกรรมประถมศึกษา
สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์ส�ำ หรับครู
การประเมินหลักสูตร
กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล
การจัดการการตลาด
การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

เวลา 13.30 - 16.30 น.
10151
11008
11201
12305
12409
13312
13323
13401
13414
14215
14320
14423
16338
16344
16347
16350
16353
16412
20304
20401
21003
21008
21201
21211
21413
21423
22151
22305
22412
22413
22455
24402
24407

ไทยศึกษา
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
คณิตศาสตร์ส�ำ หรับสังคมศาสตร์
ศิลปะกับสังคมไทย
ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
การวิเคราะห์สารสนเทศ
การจัดการการเงินและการจัดการการดำ�เนินงาน
ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
การข่าวเบื้องต้น
การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
การสื่อสารการตลาด
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย
การพัฒนาทักษะชีวิตสำ�หรับเด็กปฐมวัย
พฤติกรรมวัยเด็ก
วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา
การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ความคิดเชิงวิเคราะห์
พฤติกรรมวัยรุ่น
ภาษาไทย 5: การอ่านสำ�หรับครู
ภาษาไทย 6: การเขียนสำ�หรับครู
ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำ�นวน
การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประสบการณ์วชิ าชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
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ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
32326
32332
32336
32361
32403
32422
32445
32455
32473
32479
33203
33307
33421
33432
33435
33439
33443
33448
33450
40101
40103
41002
41201
41311
41343
51102
52204
52307
52309

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพือ่ สร้าง
สมรรถนะ
การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
หลักการประกันภัย
การบัญชีระหว่างประเทศ
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำ�หรับ
นักปกครองท้องที่
หลักการบริหารท้องถิ่น
การบริหารสำ�นักงาน
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารการคลังท้องถิ่น
การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กฎหมายเกษตร
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง
สำ�หรับผู้น�ำ ชุมชน
กฎหมายมหาชน
กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
และนิติเวชศาสตร์
อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

เวลา 13.30 - 16.30 น.
24412
25302
25407
26403
26407
27104
31305
31405
31406
32208
32322
32325
32339
32435
32456
32457
32481
32482
32483
32486
32488
33204
33303
33401
33410
33445
41001
41004

การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง
การวิเคราะห์โครงการ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และ
การวิเคราะห์งบการเงิน
การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และ
การวางแผนภาษี
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ และ
การจัดการความรู้
การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
สัมมนาการบัญชีการเงิน และสัมมนาการบัญชีบริหาร
การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร
ระหว่างประเทศ
นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
กฎหมายเกี่ยวกับผู้น�ำ ชุมชน
เสริมประสบการณ์ผู้นำ�ชุมชน
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ตารางสอบไล่ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
53405
54104
54113
55304
55312
55314
57203
60120
60323
61405
70203
70311
70322
70421
71112
71202
71308
80101
80102
80309
81428
90305
91108
91427
91466
92116
92221
92423
93352
93455
93461

หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
ทางเลือกสำ�หรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ
หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ชีวเคมีพื้นฐาน
พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม
กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
อุตสาหกรรมการบริการ
โภชนาการมนุษย์
เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร
ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐานสำ�หรับรัฐศาสตร์
การผลิตสัตว์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
การป่าไม้ชุมชน
การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
หลักการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์

เวลา 13.30 - 16.30 น.
41232
41322
41341
41444
41452
41454
50101
51207
52311
52402
53202
53406
54107
54109
55303
55320
60339
60473
60499
70431
71201
71219
71416
72202
72302
80203
80410
81415

กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน
ประกันภัย
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปใน
วิธีพิจารณาความแพ่ง
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
สถาบันระหว่างประเทศ
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรคเบื้องต้น
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
การสาธารณสุขทั่วไป
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และเออร์กอนอมิคส์
การยศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
ร่างกายมนุษย์
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนา
อุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร
ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ
และการประยุกต์
พัฒนาการวัยเด็ก
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
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ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
94329
96401
96413
96414
97317
97405
97410
97423
99311
99411
99415

เวลา 13.30 - 16.30 น.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า
และการพิมพ์ไร้แรงกด
การจัดการธุรกิจการพิมพ์
การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งาน
ในอุตสาหกรรม
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

90303
91310
91418
91463
91467
92322
92425
93256
93442
93446
93448
93462
94433
96409
96411
96412
97210
97215
97302
97409
97421
97432
99409

พืชเศรษฐกิจ
หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (มี ฝึกปฏิบัติ)
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�ำ หรับเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์
ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

สิ้นสุดการสอบ ภาคต้น / 2558

ตารางสอบไล่
ปีการศึกษา 2558

ภาคปลาย
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ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
10103
10111
10131
10161
10171
11201
12307
12402
13202
13422
14214
14319
15233
16339
16343
16351
16354
16356
16419
20202
21313
21325
21412
21421
22212
22232
22303
22304
22402
22403
22441
22452

ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สังคมมนุษย์
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การใช้ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์สำ�หรับสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
การสื่อสารในงานสารสนเทศ
พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
การเขียนภาษาอังกฤษ 1
ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�หรับนักนิเทศศาสตร์
การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น
สื่อโฆษณา
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
การจัดรายการโทรทัศน์
วิทยาการการสอน
วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา
การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ภาษาไทย 2: การประพันธ์ส�ำ หรับครู
สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำ�หรับครู
การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ
การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
ประชากรและประชากรศึกษา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโรงเรียนและชุมชน
การสอนวิทยาศาสตร์
แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล

เวลา 13.30 - 16.30 น.
10141
10162
10163
10203
12303
12304
13314
13423
14213
15232
15234
16418
16421
16424
16427
16430
16441
20101
20302
21004
21009
21323
21411
22411
22414
22415
22431
22434
22449
22451
24402
25303
27112

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
พฤติกรรมมนุษย์
สังคมไทย
ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
การจัดการองค์การสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศสำ�นักงาน
การอ่านภาษาอังกฤษ 1
ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร
การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
การบริหารงานโทรทัศน์
การบริหารงานภาพยนตร์
การบริหารงานโฆษณา
การบริหารงานประชาสัมพันธ์
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
พื้นฐานการศึกษา
สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำ�หรับครู
ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาสำ�หรับครู
การสอนสังคมศึกษา
จริยศึกษา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
การสอนคณิตศาสตร์
การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
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ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
24401
24417
25301
25304
25405
26302
26405
27103
31303
32206
32302
32311
32326
32331
32335
32336
32361
32421
32429
32447
32448
32450
32454
32465
32468
32476
32480
33201

จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด
และประเมินผลการศึกษา
การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
การจัดการการศึกษานอกระบบ
การศึกษาทางไกล
สื่อการศึกษาพัฒนสรร
การจัดการงานสนาม
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การจัดการการตลาด
การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้าง
สมรรถนะ
ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ
การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน
และการบัญชีเฉพาะกิจการ
การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร
การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ
ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม
ทางการเงิน
การจัดการนันทนาการและการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ
การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครือ่ งดืม่
การบริหารราชการไทย

เวลา 13.30 - 16.30 น.
30201
30203
30206
30209
30210
30211
31407
32201
32207
32210
32303
32304
32316
32320
32327
32329
32337
32408
32414
32432
32443
32444
32446
32452
32487
33207
33302

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
การจัดการการผลิตและดำ�เนินงาน และหลักการตลาด
องค์การและการจัดการและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการการเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการขายและศิลปะการขาย
การบัญชีขั้นกลาง 1
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูง
สำ�หรับนักการเงิน
การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและ
การสอบบัญชี
การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การแห่งการเรียนรู้
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม
และการจัดการที่พักทางเลือก
เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
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ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
33410
33422
33436
33440
33442
40205
41004
41211
41212
41341
41402
41405
41431
41451
41455
51208
52204
52308
54106
54117
55306
55307
60310
60328
60335
60436
61406
70411
70421
70422
71113
71307

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
การปฏิบัติต่อผู้กระทำ�ความผิด
การบริหารงานสรรพสามิต
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ
กฎหมายธุรกิจ
เสริมประสบการณ์ผู้นำ�ชุมชน
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธี
พิจารณาความแพ่ง
ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
การบริหารงานยุติธรรม
กฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
และนิติเวชศาสตร์
พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
เภสัชพฤกษศาสตร์
การฝึกปฏิบตั เิ ภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
สถาบันการเงินและการลงทุน
คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
อนามัยชุมชน
กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม
หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร

เวลา 13.30 - 16.30 น.
33303
33305
33308
33424
33437
40101
41323
41342
41401
41404
50103
51304
52304
53404
53408
54114
55301
55316
60434
70204
70301
70324
71114
71216
71304
71411
71434
72101

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำ�หรับ
นักปกครองท้องที่
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การปกครองท้องที่
การบริหารการพัฒนาและ การพัฒนาการบริหาร
การบริหารงานราชทัณฑ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
ตัว๋ เงิน
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
และกฎหมายล้มละลาย
ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักกฎหมาย
กฎหมายแรงงาน
สถิติและการวิจัยสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล
โภชนศาสตร์สาธารณสุข
การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
การวิจัยสำ�หรับการแพทย์แผนไทย
การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�หรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
อนามัยครอบครัว
การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรมและ
ภัตตาคาร
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
อาหารและโภชนบำ�บัด
การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
จิตวิทยาเพื่อการดำ�รงชีวิต

424 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
71330
71413
71431
71433
72305
81416
82319
90201
90204
91311
91357
92222
92423
92424
93447
93456
93459
93463
94461
96305
97214
97301
97406
97418
97422
99201
99301
99312

เศรษฐศาสตร์ส�ำ หรับธุรกิจอาหาร
กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก
ผลิตภัณฑ์อาหาร
การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ระบบการเมืองเปรียบเทียบ
การจัดการฟาร์ม
พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
การบัญชี การเงินและการภาษีอากรสำ�หรับสหกรณ์
วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (มี ฝึกปฏิบัติ)
การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
(ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบตั )ิ
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
การเงินธุรกิจการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
วัสดุทางการพิมพ์
เทคนิคหลังพิมพ์
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในอุตสาหกรรม
การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม
ทางอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์ส�ำ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
คณิตศาสตร์ส�ำ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

เวลา 13.30 - 16.30 น.
72204
72303
80206
80308
81427
82425
91350
91363
91458
91464
93257
93353
93355
94462
96102
96407
97211
97216
97314
97404
97424

เศรษฐกิจครอบครัว
พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การเป็นผู้น�ำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา
สำ�หรับเกษตรกร
การจัดการทรัพยากรป่าไม้
การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
ศัตรูพืชเบื้องต้น
การจัดการผลผลิตพืช
การจัดการสุขภาพสัตว์
ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
คณิตศาสตร์และสถิติส�ำ หรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
กลศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

425

ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

วันอาทิตย์์ที่ 31 กรกฎาคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
10121
10152
10202
11007
11301
11302
11303
11304
11305
11306
11307
11308
11311
12302
12406
13313
13413
14111
15231
16423
16442
16446
16449
16455
16458
20201
20301
20304
21311
21321
21324
22301
22306
22342

อารยธรรมมนุษย์
ไทยกับสังคมโลก
การอ่านภาษาไทย
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสำ�หรับพนักงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่ส�ำ นักงาน
ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษสำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข
ภาษาอังกฤษสำ�หรับช่าง
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
ภาษาอังกฤษสำ�หรับครู
เศรษฐกิจไทย
ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
พัฒนศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์
พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต

เวลา 13.30 - 16.30 น.
10151
10164
10172
10173
11312
12409
13311
13321
13401
14216
14320
14423
15206
15335
15336
16412
20401
21005
21010
21422
22242
22252
22312
22332
22352
22448
24407
24411
24412
25407
26407
30204
30205
31405

ไทยศึกษา
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
การอ่านภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
การบริหารกิจการสื่อสาร
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น
ภาษาไทย 4: วรรณคดีส�ำ หรับครู
สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาสำ�หรับครู
คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1
ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
องค์การและการจัดการ
คณิตศาสตร์และสถิติ
การวิเคราะห์โครงการ

426 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
25302
26404
26406
27102
27416
30208
31401
31410
32204
32205
32208
32209
32301
32314
32328
32332
32334
32401
32417
32458
32475
33307
33411
33412
33420
33432
33434
33438
33441
33444
33446

หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ
เทคโนโลยีทางการสอน
ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน
การบัญชีขั้นต้น
การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน
การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์
วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำ�หรับ
นักปกครองท้องที่
การพนักงานสัมพันธ์ (การแรงงานสัมพันธ์)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
การบริหารสำ�นักงาน
กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี
การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี
การบริหารองค์กรภาครัฐ
นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

เวลา 13.30 - 16.30 น.
31406
32305
32308
32321
32324
32325
32330
32333
32339
32406
32435
32456
32474
32478
32481
32482
32483
32485
33202
33304
33401
33445
41007
41008
41201
41231
41232
41324

ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการและ
การจัดการความรู้
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต
การจัดการสินเชื่อ
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร
ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การคลังและงบประมาณ
ขอบข่ายการศึกษา และวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
ประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารการปกครองท้องที่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กฎหมายมหาชน
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท
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ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
41005
41006
41213
41343
51103
52203
52310
53303
53406
54104
54107
54112
54116
55305
55312
55315
60338
60343
60424
61407
70311
70423
71217
71218
71305
71333
71414
71415
72203

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินกิ สำ�หรับพยาบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม
การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
การจัดการสาธารณภัย
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และเออร์กอนอมิคส์
ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
เทคโนโลยีความปลอดภัย
ธรรมานามัย
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
นวดแผนไทย 2
เทคโนโลยีและความจำ�เริญทางเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
ชีวเคมีพื้นฐาน
การจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน
ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร
การพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร
การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหาร
และโภชนาการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร
การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
การจัดบริการอาหารในสถาบัน
การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อ
คุณภาพชีวิต

เวลา 13.30 - 16.30 น.
41444
50102
51105
52305
52402
53202
53305
54105
54111
55308
55318
55321
60120
60340
60341
60499
70101
70314
70323
70431
71201
71219
71412
71416
72205
72402
80202
80410
81312
81415
82321
82324

ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
การสาธารณสุขทั่วไป
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ
ของผู้ประกอบอาชีพ
ประสบการณ์วชิ าชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เวชกรรมแผนไทย
เวชกรรมแผนไทย 2
เภสัชกรรมแผนไทย 2
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ไทยในเศรษฐกิจโลก
ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
จิตวิทยาทั่วไป
การผลิตและการใช้อาหาร
สุขภาพเด็ก
ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร
อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร
ประสบการณ์วชิ าชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
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เวลา 09.00 - 12.00 น.
72304
80204
80205
80207
81417
81428
82423
82426
91325
91414
92117
92320
93337
93345
93455
93465
94330
94360
96101
96408
96410
97316
97407
99412
99413

เวลา 13.30 - 16.30 น.

สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำ�หรับ
ครอบครัว
เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย
ในประเทศไทย
การบริหารและการพัฒนาองค์การ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การจัดและดำ�เนินงานการสหกรณ์
การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจการเกษตร
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การจัดการระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับการบัญชีการเงิน
และการบัญชีเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
ทางการพิมพ์
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

82326
90202
91312
91326
91349
91418
91467
92425
93256
93442
93448
94433
96404
96409
97103
97213
97318
97409
97421
97432
99402
99409
99410
99414

กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ
การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
วนศาสตร์เกษตร
สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์
และการควบคุมภายใน
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต
การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
อุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์
การจัดการความมัน่ คงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สิ้นสุดการสอบ ภาคปลาย / 2558
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11. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
การปฐมนิ เ ทศเป็ น กิ จ กรรมการเรี ย นกิ จ กรรมแรกที่ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การศึ ก ษาด้ ว ยตนเองในระบบ
การศึ ก ษาทางไกลของมหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช และมี ค วามจำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ เรื่ อ ง
สำ � คั ญ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบการศึ ก ษาทางไกล และวิ ธี ก ารเรี ย นด้ ว ยตนเองในระบบ
การศึกษาทางไกลเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะส่งผลต่อความสำ�เร็จในการเรียน การปรับตัวและการเตรียมความพร้อม
ในการเรี ย นจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนต่างๆ เป็ น
เรื่องที่นักศึกษาจำ�เป็นต้องเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามกำ�หนดวัน - เวลา นอกจากนี้ทักษะทางการเรียน
ที่ สำ � คั ญ ต่ อ การเรี ย นในระบบการศึ ก ษาทางไกลเหล่ า นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด เตรี ย มเนื้ อ หาและกิ จ กรรม
ดังกล่าวข้างต้นไว้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเพื่ออำ �นวยความสะดวกให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เข้ารับการ
ปฐมนิเทศในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยจึงกำ�หนดจัดปฐมนิเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
1.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในส่วนกลาง สำ�หรับนักศึกษาที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใน
วั น อาทิ ต ย์ ที่ 13 กั น ยายน 2558 ตั้ ง แต่ เ วลา 08.00–16.30 น. ณ อาคารอเนกนิ ทั ศ น์ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในภาคเช้า นักศึกษาใหม่จะได้พบกับ
อธิการบดีและผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัย ในภาคบ่าย นักศึกษาจะพบกับคณาจารย์และเพือ่ นๆ ทีเ่ รียนในสาขาวิชาเดียวกัน
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ที่ท�ำ การของมหาวิทยาลัย วันที่ 13 กันยายน 2558 มีการถ่ายทอดสด
ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV 8, TRUE Visions สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Channel) และ
http://www.stou.ac.th
1.2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในส่วนภูมิภาค สำ�หรับนักศึกษาที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ในต่างจังหวัด ใน
วันอาทิตย์ท่ี 20 กันยายน 2558 เวลา 08.30–15.00 น. ณ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด หรือ ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.
2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
สำ�หรับภาคปลายเป็นการปฐมนิเทศผ่านสื่อ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559
เวลา 05.00–05.25 น.
2.2 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 8, TRUE Visions ในวันเสาร์ที่ 26
มีนาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 18.00–18.25 น.
2.3 ทางสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช (STOU Channel) ในวั น เสาร์ ที่
26 มีนาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 18.00–18.25 น.
STOU Channel : (จานดาวเทียม) PSI ช่อง 245, DYNASAT ช่อง 254, Ideasat ช่อง 289,
INFOSAT ช่อง 254, Thaisat ช่อง 151, GMM Z ช่อง 194, Sun Box ช่อง151
2.4 ทาง http://www.stou.ac.th ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559
เวลา 18.00–18.25 น.
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การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำ�หรับผู้สมัครเข้าศึกษาในภาคต้นในส่วนภูมิภาค
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 08.30-15.00 น.
จังหวัด

สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

จังหวัด

สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

นครนายก

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี

โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำ�รุง
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี

นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (คณะศึกษาศาสตร์)

สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี

โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

จันทบุรี

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

ระยอง
ชลบุรี

โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนชลกันยานุกูล

ตราด
สระแก้ว

โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนสระแก้ว

นครสวรรค์

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์

ชัยนาท
อ่างทอง
พิจิตร
อุทัยธานี

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

สิงห์บุรี
ลพบุรี
เพชรบูรณ์

โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนเพชรพิทยาคม

สุโขทัย

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย

กำ�แพงเพชร
อุตรดิตถ์

โรงเรียนกำ�แพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนอุตรดิตถ์

พิษณุโลก
ตาก

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนตากพิทยาคม

ลำ�ปาง

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำ�ปาง

เชียงใหม่
เชียงราย
น่าน
ลำ�พูน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนจักรคำ�คณาทร

แพร่
แม่ฮ่องสอน
พะเยา

โรงเรียนพิริยาลัย
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

อุดรธานี

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

หนองคาย
ขอนแก่น
มหาสารคาม
นครราชสีมา
บึงกาฬ

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนบึงกาฬ

หนองบัวลำ�ภู
ชัยภูมิ
สกลนคร
กาฬสินธุ์
เลย

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนเลยพิทยาคม
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จังหวัด

สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

อุบลราชธานี

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ
มุกดาหาร
สุรินทร์
นครพนม

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

นครศรีธรรมราช

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

กระบี่
ระนอง
พังงา

โรงเรียนอำ�มาตย์พานิชนุกูล
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ยะลา

โรงเรียนคณะราษฎรบำ�รุง

นราธิวาส
สตูล
ตรัง

โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนวิเชียรมาตุ

จังหวัด

สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

อำ�นาจเจริญ
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
บุรีรัมย์

โรงเรียนอำ�นาจเจริญ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
ชุมพร

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนศรียาภัย

ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนพัทลุง

สงขลา
พัทลุง

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำ�หรับผู้สมัครเข้าศึกษาในภาคต้นในส่วนกลาง
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น.
จังหวัด

สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

กรุงเทพมหานคร

อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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12. แบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติม
12.1 ผู้สมัครเป็นผู้พิการ โปรดกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและส่งมาพร้อมหลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษา

✂

แบบกรอกข้อมูลสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ

✦ โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างและทำ�เครือ่ งหมาย ✓ลงใน ❏ ตามความเป็นจริงและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร

1. คำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อตัว - ชื่อสกุล..................................................... ❏ จดทะเบียนผู้พิการ ❏ ไม่ได้จดทะเบียนผู้พิการ
สาขาวิชาที่สมัคร........................................................................... แขนงวิชา/วิชาเอก......................................................................
2. ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน		 ชุดวิชาที่ 1
..................................................................................................
																	 ชุดวิชาที่ 2
...................................................................................................
				 ชุดวิชาที่ 3
............................................................................................................
3. ลักษณะของข้าพเจ้า
3.1 ลักษณะความพิการ
		 มีเอกสารแสดงความพิการ ❏ มี
❏ ไม่มี
✦ ทางการมองเห็น
❏ ตาบอดทั้งสองข้าง ❏ สายตาเลือนราง ❏ อื่นๆ (ระบุ) ...........................
✦ ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย ❏ หูหนวก
❏ หูตึง
❏ อื่นๆ (ระบุ) ...........................
✦ ทางกาย/การเคลื่อนไหว		 ❏ ใช้ไม้คํ้ายัน
❏ ใช้วิลแชร์
❏ โปลิโอ
		 ❏ อัมพาต (ระบุ) ❏ อัมพฤกษ์ (ระบุ)
✦ ลักษณะอื่น ❏ ทางสติปัญญา ❏ ทางพฤติกรรม/อารมณ์ ❏ ทางการเรียนรู้
			❏ ออทิสติก
❏ ทางการพูดและภาษา ❏ พิการซ้อน (ระบุ) ..........................................................................
3.2 ความสามารถในการศึกษา ❏ เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป
❏ พิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ได้
			❏ ใช้เครื่องช่วยฟัง		 ❏ อื่นๆ (ระบุ เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ภาษามือ) ............................................................
3.3 ความสามารถในการเข้าสอบ ❏ เข้าสอบในห้องสอบปกติ (เดินขึ้นอาคารได้)
			❏ ขอให้จัดสอบในห้องสอบชั้นล่าง (เดินขึ้นอาคารไม่ได้) ❏ อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................
3.4 ความสามารถในการทำ�แบบทดสอบ/ข้อสอบ
			❏		ขยายตัวอักษรในแบบทดสอบให้มีขนาด 18 พอยต์ขึ้นไป
กระดาษคำ�ตอบ
ทำ�ตอบในแบบทดสอบ
			❏		ขอให้มหาวิทยาลัยอ่านข้อสอบลงเทปเสียง
						
ทำ�แบบทดสอบปกติ
บันทึกคำ�ตอบลงในเทปเสียง
ทำ�ตอบในกระดาษคำ�ตอบ
			❏		ขอให้มหาวิทยาลัยจัดแบบทดสอบปกติ และเทปเปล่าบันทึกคำ�ตอบ
			❏		ท�ำ ข้อสอบปรนัยได้ตามปกติ และขอให้บันทึกคำ�ตอบอัตนัยลงในเทปเสียง
4. ข้าพเจ้ามีความประสงค์เกี่ยวกับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ตามประกาศของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
		 ❏ มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน เลขประจำ�ตัวคนพิการ........................................
		 ❏ ไม่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุน
ุ สมบัติ
			(ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตรทีเ่ ข้าศึกษานีเ้ ป็นปริญญาตรีใบแรกของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามีคณ
ของนักศึกษาพิการครบถ้วนในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ตามที่ระบุไว้ในประกาศของสำ �นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการทุกประการ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นความจริงทุกประการ
			
ลงนาม..................................................(ตัวบรรจง)
				
วันที่.......................................................
.........
หมายเหตุ:

ผู้พิการที่ประสงค์จะเข้าศึกษาให้ติดต่อขอรับคำ�ปรึกษา ก่อนตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาและรับข้อสนเทศที่จำ �เป็น ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 0 2504 7821 - 3 โทรสาร 0 2503 3868 e-mail: ds.esoffice@stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th
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12.2 แบบกรอกข้อมูลสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง
แบบกรอกข้อมูลสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง

✦ ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง และส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร
1. ชื่อตัว - ชื่อสกุล ......................................................................................... สาขาวิชาที่สมัคร..................................................................
		 แขนงวิชา/วิชาเอก ...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
2. ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาที่ 1
..........................................................................................................
					
ชุดวิชาที่ 2
..........................................................................................................
ชุดวิชาที่ 3
❏ ผู้ต้องขัง เรือนจำ� ................................................................................................................................................................................
			 การขออนุญาตเข้าศึกษาใน มสธ.
			 ❏ ยังไม่ได้ดำ�เนินการขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์
			 ❏ กำ�ลังดำ�เนินการขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์
			 ❏ ส่งใบอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์มาพร้อมกับเอกสารการสมัครแล้ว

✂

		

ผู้ ส มั ค รที่ เ ป็ น ผู้ ต้ อ งขั ง ต้ อ งส่ ง แบบกรอกข้ อ มู ล สำ � หรั บ ผู้ ส มั ค รที่ เ ป็ น ผู้ ต้ อ งขั ง และหนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ เข้ า ศึ ก ษาได้ ข อง
กรมราชทัณฑ์ เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติมด้วย
สำ�หรับผู้ต้องขังที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในหนังสืออนุญาตให้สมัครเข้าศึกษาของกรมราชทัณฑ์จะต้องระบุข้อความอนุญาตให้สมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ชัดเจนด้วย และส่งมาพร้อมเอกสารการสมัครเป็นนักศึกษา จึงจะ
สามารถเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

12.3 การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา มสธ. ในกรณีของผู้สมัครยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่

ผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษา มสธ. และยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ มีความประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคต้นหรือ
ภาคปลาย ในหลักสูตรปีการศึกษา 2558 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ข้อ 17 กำ�หนดให้ศึกษาในเวลาเดียวกันได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้่น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว จึงให้ผู้สมัครปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.		 ผ้สู มัครทีเ่ ป็นนักศึกษา มสธ. ทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียนเรียน ในสถานภาพเดิม หากประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาในภาคต้นหรือ
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มขอลาออกสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา มสธ. และยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
อยู่ แล้วส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร

✂
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แบบฟอร์มขอลาออกสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา มสธ. และยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่
ข้าพเจ้า (คำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อตัว - ชื่อสกุล) ............................................................................................................................................
เลขประจำ�ตัวประชาชน
ขอลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมตามเลขประจำ�ตัวนักศึกษา
เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาค................/2558
		 2. ผู้สมัครที่มีสถานภาพนักศึกษาและทำ�การลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษาก่อนภาคที่ทำ�การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
ทัง้ ในภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 และยังไม่เข้าสอบหรือยังไม่ทราบผลสอบในชุดวิชาทีไ่ ด้ลงทะเบียนเรียนไว้นนั้ หากประสงค์
จะให้มหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ถอนชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในสถานภาพนักศึกษาเดิม และกรอกแบบฟอร์ม
ขอลาออกในหน้า 434 เพื่อยืนยันความประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษา และไม่ขอทราบผลสอบ
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แบบฟอร์มขอลาออกสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา มสธ. ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และมีการลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาก่อนภาคที่ทำ�การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
ข้าพเจ้า (คำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อตัว - ชื่อสกุล) .............................................................................................................................................
เลขประจำ�ตัวประชาชน
ขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา................./...................... ทุกชุดวิชา และขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาเดิม
และขอยืนยันไม่เข้าสอบหรือไม่ขอทราบผลสอบ
ตามเลขประจำ�ตัวนักศึกษา
ภาค....................ปีการศึกษา...................... เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาค................./2558
									
3. ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาและอยู่ในเกณฑ์คาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษาในภาคก่อนทำ�การสมัครและได้ลงทะเบียนเรียนไว้
จะสามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เมื่อสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอนุมัติการสำ�เร็จการศึกษาในสถานภาพนักศึกษาเดิมแล้ว
เท่านั้น ดังนี้
3.1 กรณีผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์คาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (สอบไล่) สามารถ
สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
3.2 กรณีผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์คาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (สอบไล่) สามารถสมัคร
เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ในภาคต้น ปีการศึกษา 2559

12.4 แบบฟอร์มยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒกิ ารศึกษาทีน่ �ำ มาใช้เป็นหลักฐานการสมัคร สำ�หรับผ้สู �ำ เร็จการ
ศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

✂
To whom this may concern,
		
I give my permission for the institution/office that send you this letter together with a copy of
my transcript/educational record/document to verify the completion of my.....................................................
..................................................................................................................................................................................(วุฒิการศึกษา)
which I obtained from the .................................................................................................................................(ชื่อสถานศึกษา)
My student number was ......................................................................at this institution.
Yours sincerely

✂

. .................................................................. signature
(.................................................................................)
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13. ข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ
เมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับขึ้นทะเบียนท่านเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยอำ�นวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่
มีความประสงค์จะดำ�เนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายละเอียดได้จาก
- คู่มือนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
- ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th
1) การโอนชุดวิชา/เทียบงานรายวิชา
เมื่อมหาวิทยาลัยดำ�เนินการตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นคำ�ร้องขอโอนชุด
วิชาที่สอบผ่านแล้วจากหลักสูตรเดิมและโครงการสัมฤทธิบัตรได้ โดยชุดวิชาที่ขอโอนชุดวิชาต้องเป็นชุดวิชาที่ปรากฏใน
โครงสร้างหลักสูตรใหม่เท่านั้น ทั้งนี้สามารถสำ�เนาแบบฟอร์มการขอโอนชุดวิชาได้จากคู่มือนักศึกษา หรือ download
แบบฟอร์มจาก http://www.stou.ac.th ➝ ปริญญาตรี ➝ แบบฟอร์มต่างๆ หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลทะเบียนและ
บริการนักศึกษา ที่ e-mail address : re.reoffice@stou.ac.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7231-6
2) ทุนการศึกษา
http://www.stou.ac.th

➝

ปริญญาตรี ➝

ทุนการศึกษา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา
โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7631, 0 2504 7637
3) ชมรมนักศึกษา มสธ.
http://www.stou.ac.th

➝

ปริญญาตรี ➝

ชมรมนักศึกษา มสธ. ➝ งานกิจกรรมชมรมนักศึกษา

4) การศึกษาวิชาทหาร
http://www.stou.ac.th

➝

ปริญญาตรี ➝

การศึกษาวิชาทหาร

5) การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
http://www.stou.ac.th ➝ ปริญญาตรี ➝

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

6) กีฬามหาวิทยาลัย
http://www.stou.ac.th

กีฬามหาวิทยาลัย

➝

ปริญญาตรี ➝

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 3) - 6) ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา สำ�นักบริการการศึกษา
โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7638-9
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14. การตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐาน
		ในการสมัครเป็นนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าชจะดำ � เนิ น การตรวจสอบวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ ผู้ ส มั ค รเป็ น นั ก ศึ ก ษาใช้ เ ป็ น
หลั ก ฐานในการสมั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย โดยจั ด ส่ ง ไปยั ง สถาบั น การศึ ก ษาต้ น สั ง กั ด ที่ เ ป็ น ผู้ อ อก
วุฒิการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตรงกันกับเอกสารสำ�คัญฉบับจริง

อนึง่ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่านักศึกษารายใดปลอมแปลง
วุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัคร หรือเอกสารหลักฐานที่ใช้
ประกอบการสมัคร มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ของนักศึกษารายนั้นๆ และจะถูกดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
นักศึกษาที่สอบผ่านครบทุกชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว จะสำ�เร็จการศึกษาได้ต่อเมื่อสถาบันการศึกษา
ผู้ออกเอกสารสำ�คัญวุฒิการศึกษาตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องตรงกันกับเอกสารสำ�คัญฉบับจริง
แล้วเท่านั้น

อย่าปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารหลักฐานที่ใช้สมัครเข้าศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาและจะถูกดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
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คำ�แนะนำ�ในการสมัคร
เมื่ออ่านและทำ�ความเข้าใจรายละเอียดของหลักสูตรที่
สนใจสมัครแล้วให้ผู้สมัคร
1. กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงและทำ�เครื่องหมายใน
ใบสมัครให้ชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามคำ�แนะนำ�
2. ส่งเอกสารการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
ให้ครบถ้วนทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองพร้อม
แนบหลักฐาน
		

อย่าใช้วุฒิการศึกษาปลอม
หรือปลอมแปลงเอกสาร-หลักฐาน
ที่ใช้ประกอบการสมัคร
มหาวิ ท ยาลั ย จะส่ ง ใบวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาทุ ก คนไปตรวจสอบ
กับสถาบันหรือหน่วยงานที่ออกวุฒิการศึกษา
หากตรวจสอบในภายหลังพบการปลอมแปลงวุฒิการศึกษาหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
และดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
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ชื่ออาชีพ
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร (ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน)
ชาวประมง
สังกัดกรมการปกครอง
สังกัดกรมที่ดิน
ข้าราชการบำ�นาญ
ข้าราชการพลเรือน
ครู - อาจารย์ (ราชการ)
ครู - อาจารย์ (เอกชน)
ตำ�รวจ
ทหาร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาเขต
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภาจังหวัด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
พนักงานองค์กรของรัฐ
พนักงานบริษัท
พนักงานธนาคาร
ค้าขาย
เจ้าของหรือผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว
ช่างประปา
ช่างพิมพ์
ช่างก่อสร้าง
ช่างเย็บผ้า
ช่างภาพ

รหัสอาชีพ
000
001
002
007
009
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
200
201
202
203
204
300
301
302
303
304
305
306

ชื่ออาชีพ
ช่างไม้
ยาม รักษาความปลอดภัย
รับจ้างทั่วไป
นิติกร ฝ่ายกฎหมาย
ช่างเสริมสวย
บุคลากรทางการแพทย์ (ราชการ)
บุคลากรทางการแพทย์ (เอกชน)
บริการพยาบาล (ราชการ)
บริการพยาบาล (เอกชน)
พนักงานขาย
พนักงานโรงแรม
พนักงานห้างสรรพสินค้า
มัคคุเทศก์
นักประชาสัมพันธ์
นักข่าว
สื่อสารมวลชน
นักวิชาการ
วิศวกร
นักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์
นักสังคมสงเคราะห์
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานฝึกอบรม วิทยากร
นักร้อง
นักแสดง
สอนศาสนา

รหัสอาชีพ
307
308
309
400
401
501
502
503
504
600
601
602
603
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
801
802
900
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16.1 แผนภูมิขั้นตอนการสมัครและ
		การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
16.2 ขั้นตอนการสมัครและการกรอก
		ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
16.3 รายละเอียดที่ผู้สมัครต้องชำ�ระ
		ในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
16.4 คำ�อธิบายการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียน
		เป็นนักศึกษา (มสธ.1)
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำ �การตรวจเอกสารการสมัครและหลักฐานที่ผู้สมัครใช้เป็นหลักฐาน
การสมัคร และจะขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ภายใน 30 วันทำ�การ นับตัง้ แต่วนั ทีม่ หาวิทยาลัยได้รบั เอกสารการสมัครและ
หลักฐานการสมัครครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ขอแนะนำ�
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา คุณสมบัติการสมัคร ค่าใช้จ่ายในการสมัคร และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ ก่อน
			 ทำ�การสมัคร
			 ในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยจะทำ�การเปิดรับนักศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา และในแต่ละสาขาวิชา
จะเปิดสอนหลากหลายแขนงวิชา/วิชาเอก ผู้สมัครควรปฏิบัติ ดังนี้
			 1.1 อ่านคุณสมบัติการสมัครเพื่อพิจารณาว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครครบถ้วนตามที่สาขาวิชาที่
ต้องการสมัครกำ�หนดไว้หรือไม่
			 1.2 ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่สมัคร เพื่อพิจารณาความพร้อมของเวลา
ในการศึกษา เนื่องจากเป็นระบบการศึกษาทางไกลที่นักศึกษาต้องวางแผนการเรียนเอง โดยในหนึ่งชุดวิชาจะใช้เวลา
ศึกษาประมาณ 180 ชั่วโมง ซึ่งมหาวิทยาลัยกำ�หนดให้ลงทะเบียนเรียนต่อหนึ่งภาคการศึกษาได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชา
แต่ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัครเข้าศึกษา ประกอบด้วย
			 2.1 สำ�เนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
						 ใบรายงานผลการศึกษาต้องระบุการจบหลักสูตร และวันที่จบการศึกษา
						 1) กรณีใช้สำ�เนาหนังสือรับรองการสำ�เร็จการศึกษา ต้องระบุการจบหลักสูตร และวันที่จบการ
ศึกษาแล้วเท่านั้น
						 2) กรณีเป็นนักศึกษา มสธ. ทีศ่ กึ ษาครบทุกชุดวิชาตามหลักสูตรแล้ว และอยูร่ ะหว่างรอผลการอนุมตั ิ
การสำ�เร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้ตอ่ เมือ่ สภามหาวิทยาลัยอนุมตั กิ ารสำ�เร็จการศึกษา
แล้วเท่านั้น โดยใช้หนังสือรับรองการสำ�เร็จการศึกษา (มสธ.14) เป็นหลักฐานการสมัคร
						 3) กรณีใช้สำ�เนาวุฒิการศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศต้องส่งหนังสือ
เทียบคุณวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ และแบบยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาฯ เป็นหลักฐานประกอบ
การสมัคร เพิ่มเติม (สำ�เนาแบบฟอร์มจากหน้า 434)
						 4) ใบรายงานผลการศึกษาที่มีรายละเอียดแสดงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ต้องถ่ายเอกสารให้
ครบถ้วนทั้งสองด้านด้วย
			 2.2 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน 1 ชุด หรือ กรณีเป็นคนไทยในต่างประเทศสามารถขอใช้ส�ำ เนา
หนังสือเดินทาง (Passport) แทนได้
			 2.3 สำ�เนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด ประกอบด้วย หน้ารายการเกีย่ วกับบ้าน และหน้าทีม่ ชี อ่ื ผูส้ มัครปรากฏอยู่
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			 2.4 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้จัดส่งสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวคนพิการ และแบบกรอกข้อมูลสำ�หรับผู้สมัคร
ที่เป็นผู้พิการ เป็นหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมด้วย (ศึกษารายละเอียดและสำ�เนาแบบกรอกฯ จากหน้า 432)
			 2.5 ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง ต้องจัดส่งหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษาได้ของกรมราชทัณฑ์ และแบบกรอก
ข้อมูลสำ�หรับผูส้ มัครทีเ่ ป็นผูต้ อ้ งขัง เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเพิม่ เติม (ศึกษารายละเอียดและสำ�เนาแบบกรอกฯ จาก
หน้า 433)
					ผู้ต้องขังที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จะต้องส่งหนังสืออนุญาตของกรมราชทัณฑ์ให้สมัครเข้าศึกษาในแขนงวิชาดังกล่าว และ
แบบกรอกข้อมูลสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง มาพร้อมกับเอกสารการสมัครด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาได้
			 2.6 ผูส้ มัครทีเ่ คยศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและยังไม่สำ�เร็จการศึกษา ทีป่ ระสงค์จะสมัคร
เป็นนักศึกษาใหม่ จะต้องส่งแบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัครด้วย (ศึกษา
รายละเอียดและสำ�เนาแบบกรอกฯ ที่หน้า 433-434)
			 2.7 หากเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัครข้างต้น มีค�ำ นำ�หน้าชื่อ หรือชื่อตัว หรือชื่อสกุล ไม่ตรงกัน
ผู้สมัครต้องส่งสำ�เนาหนังสือสำ�คัญการเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติม 1 ชุด
			 2.8 สำ�เนาหลักฐานการสมัครทุกแผ่นให้ถ่ายเอกสารด้วยกระดาษขนาด A4 และผู้สมัครต้องรับรอง
ความถูกต้องตรงกับต้นฉบับด้วยข้อความต่อไปนี้

ขอรับรองความถูกต้องตรงกับต้นฉบับจริง และขอใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร
									

ลงชื่อ ................................................ ผู้สมัคร
(.............................................) ตัวบรรจง

ขั้นตอนที่ 3 		 การกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)
			 3.1 ให้กรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ด้วยตัวบรรจงและชัดเจน โดยปากกาดำ�
เท่านั้น
			 3.2 ระบุภาคการศึกษาที่ต้องการสมัคร และดำ�เนินการสมัครภายในกำ�หนดเวลาที่ระบุในใบสมัครฯ
			 3.3 กรอกข้อมูลในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนทุกข้อ สำ�หรับสาขาวิชาใดที่
เปิดสอนแขนงวิชา/วิชาเอกที่มีกลุ่มวิชาเฉพาะ เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ ของ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จะต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชา
ให้ครบถ้วนด้วย
			 3.4 การกรอกชื่อ ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) ให้กรอกช่องละ 1 ตัวอักษร และเว้น 1 ช่อง ระหว่างชื่อและ
ชื่อสกุล
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			 3.5 กรอกที่อยู่ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อ และส่งเอกสาร ด้วยตัวบรรจง ชัดเจน และ
ครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงเอกสารจัดส่งไม่ถึงมือผู้รับ
			 3.6 ให้ผู้สมัครกรอกเลขหมายโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำ�งาน โทรศัพท์มือถือ e-mail address
Facebook และ Line ID (ถ้ามี) เพือ่ ใช้ในการติดต่อ กรณีการสมัครมีปญ
ั หาและกรณีอนื่ เนือ่ งจากการติดต่อทางไปรษณีย์
อาจล่าช้า
		 				 ผู้สมัครเรียนสาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ทุกคน ต้องกรอก e-mail address
ของตนด้วยตัวบรรจง ชัดเจน เนื่องจากระบบการเรียนการสอนเป็นระบบ e-Learning
			 3.7 กรอกชุดวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน โดยดูจากโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนทีส่ าขาวิชาทีส่ มัครกำ�หนด
ให้ ทั้งนี้ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่สมัคร ในแต่ละภาคการศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชา แต่ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา
						 สำ�หรับผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประสงค์จะโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วจาก
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาเดิม สามารถเลือกชุดวิชาสำ�หรับลงทะเบียนเรียนได้ โดยดูรายละเอียดชุดวิชาจากโครงสร้าง
และรายละเอียดหลักสูตร ประกอบกับตรวจสอบตารางสอบ เพือ่ หลีกเลีย่ งการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาทีม่ วี นั และคาบเวลา
สอบตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบเกินกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
			 3.8 คำ�นวณค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ �ระในการสมัครเป็นนักศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกำ �หนดให้ ผู้สมัคร
ทุกคนต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ ในอัตรา
1,400 บาท เท่ากันทุกคน สำ�หรับค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษาของแต่ละชุดวิชาอาจมีอัตราเรียกเก็บแตกต่างกัน ซึ่ง
ผู้สมัครพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษาจากหน้า 371-388 สำ�หรับการสมัครเข้าศึกษาใน
ภาคต้น และผู้สมัครเข้าศึกษาในภาคปลาย ดูรายละเอียดได้จากหน้า 389-407
					ผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและไม่สำ�เร็จการศึกษา และต้องการสมัครเป็นนักศึกษา
ใหม่ จะต้องชำ�ระเงินค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษาของทุกชุดวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน แม้วา่ จะเคยลงทะเบียน
เรียนในชุดวิชาดังกล่าวมาแล้วในสถานภาพนักศึกษาเดิมก็ตาม
			 3.9 ติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ลงในกรอบที่ก�ำ หนดให้ ด้วยกาวเท่านั้น
ทั้งนี้รูปถ่ายติดใบสมัคร จะต้องเป็นรูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ� ฉากหลังของภาพเป็น
สีพื้น ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครใช้รูปถ่ายที่สวมเสื้อยืดคอกลม
ขั้นตอนที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ช่องทางการสมัคร และการชำ�ระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา
		 4.1 ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
				 การสมัครเป็นนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครและหลักฐาน
การสมัครและชำ�ระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น โดยค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษา
ประกอบด้วย
				 4.1.1 ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องชำ�ระเท่ากันทุกคนจำ�นวน 1,400 บาท ประกอบด้วย
							 1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท (ชำ�ระครั้งเดียวในการสมัคร)
							 2) ค่าบำ�รุงการศึกษา 500 บาท (ชำ�ระทุกภาคการศึกษา)
							 3) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา 100 บาท
									 (ชำ�ระครั้งเดียวตลอดอายุการเป็นนักศึกษา)
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4.1.2 ค่ า ชุ ด วิ ช าและค่ า วั ส ดุ ก ารศึ ก ษาของชุ ด วิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น ซึ่ ง อาจมี อั ต ราเรี ย กเก็ บ แต่ ล ะ
ชุดวิชาแตกต่างกัน ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษาของภาคการศึกษาที่สมัคร จาก
หน้า 371-407
				 4.1.3 ผูส้ มัครทีม่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไป นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาทีส่ มัคร ไม่ตอ้ งชำ�ระเงินค่าธรรมเนียม
แรกเข้า 800 บาท
		 4.2 ช่องทางการสมัคร
				 มหาวิทยาลัยอำ�นวยความสะดวกให้ผู้สมัครดำ�เนินการสมัครได้เป็น 2 ช่องทาง ดังนี้
				 ช่องทางที่ 1 ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
				 ช่องทางที่ 2 สมัครเป็นนักศึกษาและชำ�ระเงินสดด้วยตนเองที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย
		 4.3 การชำ�ระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา
				 4.3.1 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผสู้ มัครแสดงบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผูส้ มัคร และใบสมัครฯ
เพื่อขอชำ�ระเงินค่าสมัคร ได้ที่
							 1) ร้าน 7–Eleven หรือจุดบริการชำ�ระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส เมื่อชำ�ระเงินเรียบร้อยแล้ว
							 บรรจุใบสมัครฯ มาในซอง สทว.ซ.06 ติดแสตมป์ 5 บาท และใส่ตู้ไปรษณีย์ที่สะดวก
							 2) ชำ�ระเงินที่ที่ทำ�การไปรษณีย์ของรัฐทุกแห่ง (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) ด้วยระบบ
							 Pay at Post เท่านั้น
				 4.3.2 กรณีสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อขอสมัครและชำ�ระเงิน
							 ได้โดยตรงที่
							 1) หน่วยบริการรับสมัคร ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดลำ�ปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี
							
นครสวรรค์ เพชรบุรี นครนายก จันทบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา (ดูรายละเอียด
									 หน้า 452)
							 2) ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ณ ที่ทำ�การของมหาวิทยาลัย ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
									 อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
		 กรณีผู้สมัครชำ�ระเงินไม่ครบถ้วนตามที่กำ�หนดไว้ในหน้า 371-407 มหาวิทยาลัยจะตัดบางชุดวิชาที่
ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนไว้ลง หากจำ�นวนเงินที่ช�ำ ระมานั้นเพียงพอในการรับลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เหลือ จะทำ�การ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ทันที
		 สำ�หรับชุดวิชาทีถ่ กู ตัดไปนัน้ ให้ผสู้ มัครลงทะเบียนเพิม่ ชุดวิชาได้หลังจากมีเลขประจำ�ตัวนักศึกษาเรียบร้อย
แล้ว ทั้งนี้ต้องดำ�เนินการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาที่กำ�หนด (ดูก�ำ หนดวันเพิ่มชุดวิชาจากปฏิทิน
การศึกษาที่ปกหน้าใน) สามารถขอใช้เงินส่วนที่เหลือจากการสมัครได้ (ถ้ามี) โดยชำ�ระเงินเพิ่มเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ หรือ
ติดต่อขอรับเงินส่วนที่เหลือคืนได้ภายใน 1 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา สำ�นักทะเบียนและวัดผล
โทร. 0 2504 7213
		 อนึ่ง ผู้สมัครที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว หากไม่ประสงค์จะศึกษาในมหาวิทยาลัย
ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถขอรับเงินที่ช�ำ ระไว้คืนได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น
				 1. มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนชุดวิชา
				 2. มีการลงทะเบียนเรียนซํ้าซ้อน อันเนื่องมาจากการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
				 3. ตรวจสอบพบว่านักศึกษาหรือผู้เรียนหมดสิทธิที่จะลงทะเบียนเรียน
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		 4.4 ฉี ก ส่ ว นบนของใบสมั ค รตามรอยปรุ แ ละเก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน เพื่ อ ใช้ อ้ า งอิ ง ในการติ ด ต่ อ กั บ
มหาวิทยาลัยกรณียังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลังจากผ่านพ้นกำ�หนดเวลา 30 วันทำ�การนับตั้งแต่วันที่ส่ง
เอกสารการสมัครและชำ�ระเงินครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
				 ผูส้ มัครทีส่ มัครด้วยตนเองทีศ่ นู ย์บริการร่วมแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรณีตดิ ต่อ
เกี่ยวกับการสมัคร ให้เปลี่ยนเลขที่ใบสมัคร (barcode) หลักที่ 7 จาก 0 เป็น 1 หากสมัครที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในส่วน
ภูมิภาค ให้เปลี่ยนเลขที่ใบสมัคร (barcode) หลักที่ 7 จาก 0 เป็น 2 เพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูลผู้สมัคร
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร และการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
		 5.1 การตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร
				 5.1.1 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร และหลักฐานการชำ�ระเงินของ
ผูส้ มัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะตรวจสอบว่าเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการสมัครครบถ้วนตามทีส่ าขาวิชาทีส่ มัครกำ�หนดไว้หรือ
ไม่ และจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ภายใน 30 วันทำ�การ
				 5.1.2 ผู้สมัครที่ส่งเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร การชำ�ระเงิน ไม่ครบถ้วน หรือเอกสารหลัก
ฐานทีจ่ ดั ส่งมานัน้ ไม่สมบูรณ์ หรือกรอกข้อมูลในใบสมัครและขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่กรอก
ชุดวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะติดต่อ
ผู้สมัครเพื่อแนะนำ�แนวทางแก้ไขโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail address ที่แจ้งไว้ ผู้สมัครจึงควรกรอกหมายเลข
โทรศัพท์ และ e-mail address ด้วยตัวบรรจงและชัดเจน และเป็นข้อมูลที่สามารถติดต่อถึงผู้สมัครโดยตรง
		 5.2 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
				 มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในการสมัครครบถ้วนตามที่สาขา
วิชาที่สมัครกำ�หนดภายใน 30 วันทำ�การ นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร
หลักฐานการชำ�ระเงินค่าสมัครครบถ้วนสมบูรณแล้ว โดยจะส่งหนังสือตอบรับการขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมบัตร
ประจำ�ตัวนักศึกษาและคู่มือนักศึกษา ให้ทางไปรษณีย์ การส่งวัสดุการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้เป็นลักษณะ
ทยอยส่ง
				 ในกรณีผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร และชำ�ระเงินครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้ง
ผลการตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากมหาวิทยาลัยใน 30 วันทำ�การ ในเบื้องต้น
โปรดสอบถาม ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ต้นทางของเขตที่อยู่ว่ามีพัสดุไปรษณีย์จัดส่งไปยังที่อยู่แล้วหรือไม่ หากไม่พบโปรด
สอบถามที่ ศูนย์ขอ้ มูลทะเบียนและบริการนักศึกษา โทร 0 2504 7231-6 หรือที่ ฝ่ายรับนักศึกษา สำ�นักทะเบียนและวัดผล
โทร. 0 2504 7213

ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ทางเว็บไซต์ที่ http://www.stou.ac.th

446 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ผูส้ มัครติดต่อชำ�ระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษาได้ ณ ทีท่ �ำ การไปรษณีย์ โดยชำ�ระด้วยระบบ Pay at Post หรือ
ชำ�ระที่ ร้าน 7-Eleven หรือจุดบริการรับชำ�ระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วสิ หรือชำ�ระเงินสดด้วยตนเองทีห่ น่วยบริการรับสมัคร
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทุกแห่ง หรือที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายการและจำ�นวนเงินที่ต้องชำ�ระ
1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
จำ�นวน 1,400 บาท (ชำ�ระเท่ากันทุกคน) ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		
800 บาท (ชำ�ระครั้งเดียวในการสมัคร)
		 (ผู้สมัครที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า)
- ค่าบำ�รุงการศึกษา			
500 บาท
- ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา 100 บาท
(ชำ�ระครั้งเดียวตลอดอายุของการเป็นนักศึกษา)
2. ค่าชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละชุดวิชาจะมีอัตราเรียกเก็บแตกต่างกัน โปรดอ่านรายละเอียดและชำ�ระเงิน
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาให้ตรงตามภาคการศึกษาที่สมัคร หน้า 371-407
ทัง้ นีค้ า่ ชุดวิชาสำ�หรับนักศึกษาใหม่ทกี่ �ำ หนดนัน้ เป็นอัตราทีร่ วมค่าวัสดุการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผูส้ มัคร
จะต้องชำ�ระเงินค่าชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามอัตราที่กำ�หนดเท่านั้น แม้จะมีวัสดุการศึกษาชุดวิชาอยู่แล้วก็ตาม
ตัวอย่าง

นางสาวตรีศร เขียวทอง สมัครเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รายละเอียด
ชุดวิชาที่กำ�หนดให้ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ดังนี้
ชุดวิชา

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

ค่าชุดวิชาสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่(1)
(บาท)
1,100
1,200
1,100

วัน/เวลาสอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภาคต้น
เสาร์ 30 ม.ค. 59 เช้า
เสาร์ 30 ม.ค. 59 บ่าย
อาทิตย์ 31 ม.ค. 59 เช้า

นางสาวตรีศร เขียวทอง ลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชา จึงต้องชำ�ระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร				
1,400 บาท
2. ค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชา เป็นเงิน
3,400 บาท
		 รวมจำ�นวนเงินที่นางสาวตรีศร ต้องชำ�ระ		
4,800 บาท
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ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)
(ด้านหน้า)
ฉีกส่วนนี้เก็บไว้
เป็นหลักฐาน

➝

ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
(ห้ามติดรูปทับเส้นกรอบ
และติดรูปถ่ายด้วย
กาวเท่านั้น)

➝
➝

กรอกเลขประจำ�ตัว
ประชาชน 13 หลัก

กรอกรหัสไปรษณีย์
ให้ถูกต้อง

➝

กรอกอาชีพ
และรหัสอาชีพ
ดูรายละเอียดหน้า 438

➝

ลงลายมือชื่อผู้สมัคร

➝

กรอกชื่อและรหัส
สาขาวิชา/แขนงวิชา/
วิชาเอกที่สมัคร และ
กลุ่มวิชา (ถ้ามี)



เว้น 1 ช่อง ระหว่างชื่อตัว
และชื่อสกุล
รหัสไปรษณีย์จังหวัดเกิด
เช่น เกิดจังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60000

➝
➝

รายละเอียด
รหัสเดือน เช่น
รหัส เดือน
01 ม.ค.
02 ก.พ.
กรอกข้อมูล
ที่อยู่ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ กรณี
เลือกข้อ 2
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ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)
(ด้านหลัง)

ดูรายชื่อสนามสอบ/
จังหวัดและ
รหัสสนามสอบ
หน้า 369 - 370
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เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครในการบันทึกข้อมูลการสมัครและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และจัดเก็บทะเบียน
ประวัตินักศึกษา ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ด้วยตัวบรรจง ให้ครบถ้วนและชัดเจน
โดยใช้ปากกาดำ� และติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ในกรอบที่ก�ำ หนดให้ด้วยกาวเท่านั้น โดยรูปถ่ายของผู้สมัครจะต้องเป็น
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ� แต่งกายสุภาพ และฉากหลังภาพเป็นสีพนื้ ไม่อนุญาตให้ใช้รปู ถ่ายทีส่ วม
เสื้อยืดคอกลม และขอแนะนำ�ให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดต่อไปนี้โดยละเอียด
1. ยืนยันภาคการศึกษาที่ต้องการสมัคร และทำ�การสมัครภายในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครของภาคการศึกษา
ที่ต้องการสมัคร กรณีผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในภาคต้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง
1 กันยายน 2558 ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครในภาคปลาย ให้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 16 กุมภาพันธ์
2559
2. กรอกเลขประจำ�ตัวประชาชนให้ถกู ต้องและครบถ้วน เพือ่ ใช้ในการเชือ่ มโยงข้อมูลการชำ�ระเงินของผูส้ มัคร
และใช้ในการสืบค้นข้อมูลของผู้สมัคร
3. ระบุกลุ่มผู้สมัครให้ชัดเจน ดังนี้
3.1 ไม่เคยสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาก่อน ให้ระบุ 1
3.2 สำ�หรับผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ระบุ 2
3.3		 เคยสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและไม่ส�ำ เร็จการศึกษาไม่ว่าจะหมดสถานภาพนักศึกษาหรือไม่
			 ให้ระบุ 3
3.4		 นักศึกษาที่ศึกษาครบทุกชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาและคาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษาใน
			 ภาคต้น/2557 ให้ระบุ 4
4. ระบุประเภทผู้สมัครให้ตรงตามความเป็นจริง ดังนี้
4.1 กรณีผู้สมัครมีสถานภาพเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้ระบุ 2
4.2 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้ระบุ 3 และกรอกรายละเอียดในแบบกรอกข้อมูลสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ
ให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการจัดการสอบให้เหมาะสมและสะดวกในการเข้าสอบ
4.3 ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง ให้ระบุ 4 และกรอกรายละเอียดในแบบกรอกข้อมูลสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้อง
ขังให้ชัดเจนครบถ้วน
4.4 ผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปนับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร ให้ระบุ 5
5. ระบุคำ�นำ�หน้าชื่อให้ชัดเจนและสอดคล้องกับบัตรประจำ�ตัวประชาชนที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัคร กรณี
คำ�นำ�หน้าชื่อเป็นชั้นยศ หรือสมณศักดิ์ ให้ระบุ 4 และกรอกชั้นยศ/สมณศักดิ์ให้ครบถ้วน และให้ส่งสำ�เนาบัตรประจำ�ตัว
ข้าราชการ หรือสำ�เนาหนังสือแต่งตั้ง หรือสำ�เนาหนังสือสุทธิพระ แล้วแต่กรณีเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ
6. กรอกเฉพาะชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทยด้วยตัวบรรจง โดยไม่ต้องกรอกคำ�นำ�หน้าชื่อ และกรอกให้อยู่
ภายในกรอบที่กำ�หนดให้
7. กรอกชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ช่องละ 1 ตัวอักษร เว้น 1 ช่องระหว่างชื่อตัวและ
ชื่อสกุล
8. กรอกวัน เดือน ปีเกิด เป็นตัวเลขเท่านั้น
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9. กรอกรายละเอียดทีอ่ ยูท่ ตี่ อ้ งการใช้เป็นสถานทีร่ บั เอกสารและใช้ตดิ ต่อกับมหาวิทยาลัย ด้วยตัวบรรจงชัดเจน
กรณีต้องการให้ผู้อื่นรับเอกสารแทนตน ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้รับฝากให้ชัดเจน และกรอกที่อยู่ของ
ผู้รับฝากให้ครบถ้วนถูกต้อง
10. ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อถึงผู้สมัครได้โดยตรงและรวดเร็ว ทั้งโทรศัพท์ที่บ้าน ที่ทำ�งานและ
โทรศัพท์มือถือ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกรณีการสมัครไม่สมบูรณ์และอื่นๆ
11. กรอก e-mail address, Facebook, Line ID ของผู้สมัครให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ต้องกรอก e-mail
address ให้ชัดเจนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและติดต่อสื่อสารกับคณาจารย์ผู้สอน เนื่องจากเป็นการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต e-Learning เป็นส่วนใหญ่
12. กรอกรายละเอียดหนังสือสำ�คัญแสดงคุณวุฒกิ ารศึกษาทีใ่ ช้เป็นหลักฐานการสมัครให้ถกู ต้องตรงตามสำ�เนา
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
		 12.1 กรอกชื่อเต็มวุฒิการศึกษา เช่น บริหารธุรกิจบัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชา
ชื่อสกุลปัจจุบันไม่สอดคล้องตามใบวุฒิการศึกษา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนคำ �นำ�หน้าชื่อ ชื่อตัวชื่อสกุลบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด เป็นต้น
		 12.2 ระบุเลขประจำ�ตัวนักเรียน/นักศึกษา ตามที่ระบุไว้ในใบวุฒิการศึกษา
		 12.3 ชื่อตัว - ชื่อสกุลตามใบวุฒิการศึกษา ให้กรอกเฉพาะผู้สมัครที่มีชื่อสกุล ในปัจจุบันไม่ตรงตามชื่อตัว
ชื่อสกุลตามใบวุฒิการศึกษาเดิม
		 12.4 กรอกชื่อสถานศึกษา จังหวัดที่ตั้ง และปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา ตามที่ปรากฏในใบวุฒิการศึกษา
13. ระบุอาชีพทีท่ �ำ อยูใ่ นปัจจุบนั เช่น พนักงานบริษทั หากไม่ได้ประกอบอาชีพ ให้กรอก ไม่ประกอบอาชีพ และ
กรอกรหัสอาชีพ ดูรายละเอียดที่หน้า 438
14. ระบุ ส าขาวิ ช าที่ ต้ อ งการสมั ค ร แขนงวิ ช า/วิ ช าเอก และรหั ส แขนงวิ ช า/วิ ช าเอกให้ ถู ก ต้ อ งตรงกั น
ดูรายละเอียดจากคุณสมบัติการสมัครของสาขาวิชาที่สมัคร
15. กรอกชุ ด วิ ช าลงทะเบี ย นเรี ย นและคำ � นวณค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ต้ อ งชำ � ระ ในการสมั ค รเป็ น นั ก ศึ ก ษาใหม่
มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิชาจัดให้จ�ำ นวน
3 ชุดวิชา ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 3 ชุดวิชาแต่ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา ตามความพร้อมในการศึกษา ดังนั้น
ผู้สมัครต้องกรอกชื่อชุดวิชาและรหัสชุดวิชา และค่าชุดวิชาและวัสดุการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้สอดคล้อง
กัน และคำ�นวณเงินที่ต้องชำ�ระเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
สำ�หรับค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครสามารถคำ�นวณค่าใช้จ่ายที่ต้องชำ�ระในการสมัคร ดังนี้
		 1)		 ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครทุกคนต้องชำ�ระในการสมัครเป็นนักศึกษา จำ�นวน 1,400 บาท ประกอบด้วย
				 - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท (ชำ�ระเพียงครั้งเดียวพร้อมการสมัคร) สำ�หรับผู้สมัครที่มีอายุ
						 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร ไม่ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
				 - ค่าบำ�รุงการศึกษา 500 บาท
				 - ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา 100 บาท (ชำ �ระครั้งเดียวตลอดอายุ
การเป็นนักศึกษา)
		 2) ค่าชุดวิชาและวัสดุการศึกษา ให้ผู้สมัครกรอกอัตราค่าชุดวิชาและวัสดุการศึกษาตามที่ระบุไว้ใน
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน
16. ทำ�เครื่องหมาย  ใน  ของวิธีการชำ�ระเงินที่ผู้สมัครเลือกใช้
17. ระบุสนามสอบ จังหวัดที่ตั้งของสนามสอบ และรหัสสนามสอบให้ถูกต้อง โดยดูจากรายชื่อโรงเรียนที่เป็น
สนามสอบและรหัสสนามสอบ หน้า 369-370
18. โปรดกรอกข้อมูลประกอบการสมัครตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการนำ�มาพัฒนาระบบการเรียน
การสอนและการให้บริการ
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มหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ขอคำ�ปรึกษาเกีย่ วกับกิจกรรมการศึกษาต่างๆ ไว้หลากหลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย e-mail กระดานสนทนา
และการติดต่อด้วยตนเอง ดังนั้นเพื่อให้ปัญหาการติดต่อสอบถามได้รับความกระจ่างและรวดเร็ว โปรดปฏิบัติ ดังนี้
1. ติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามช่องทางที่จัดให้
2. แจ้งชื่อ – ชื่อสกุลผู้สมัครเป็นนักศึกษา เลขประจำ�ตัวประชาชน หรือเลขประจำ�ตัวนักศึกษา
3. แจ้งปัญหาที่ต้องการสอบถามให้ชัดเจน

17.1 ติดต่อทางโทรศัพท์ และ e-mail
หน่วยงานให้บริการ

สอบถามปัญหา

โทรศัพท์/e-mail

1. ฝ่ายรับนักศึกษา
1.1 สอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาใน
สำ�นักทะเบียนและวัดผล
ระดับปริญญาตรี โครงการสัมฤทธิบัตร STOU-EPT

โทรศัพท์ .0 2504 7213

2. ศูนย์ข้อมูลทะเบียน
2.1 สอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาในระดับ
และบริการนักศึกษา
ปริญญาตรี โครงการสัมฤทธิบัตร STOU-EPT
สำ�นักทะเบียนและวัดผล 2.2 สอบถามรายละเอียดอื่นกรณีเป็นนักศึกษาแล้ว อาทิ
การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนชุดวิชา
การโอนชุดวิชาของ มสธ. การเทียบงานรายวิชา
จากสถาบันอื่น การลาพักการศึกษา การสำ�เร็จ
การศึกษา การยื่นคำ�ร้องต่างๆ
3. ศูนย์สารสนเทศ
3.1 สอบถามข้อมูลข่าวสารทั่วไปของ มสธ.
3.2 การจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
3.3 สอบถามกำ�หนดการกิจกรรมการศึกษาต่างๆ อาทิ
การปฐมนิเทศนักศึกษา การสอนเสริม การออกอากาศ
รายการการศึกษา การสอบ การอบรมเข้ม
3.4 วิธีด�ำ เนินการต่างๆ และการขอรับใบคำ�ร้อง
4. ศูนย์บริการการสอน
4.1 การจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
ทางไปรษณีย์
4.2 การเปลี่ยนวัสดุการศึกษาที่ช�ำ รุด/ไม่สมบูรณ์
สำ�นักบริการการศึกษา
5. ฝ่ายแนะแนวการศึกษา 5.1 ทุนการศึกษา
สำ�นักบริการการศึกษา 5.2 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
5.3 การพัฒนาทักษะทางการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล
5.4 แนะนำ�ข้อสนเทศผู้พิการที่สมัครเป็นนักศึกษา

โทรศัพท์ .0 2504 7231-6
re.reoffice@stou.ac.th

โทรศัพท์ .0 2504 7191-5
ic.proffice@stou.ac.th

โทรศัพท์ .0 2504 7623,
0 2504 7626
esoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ .0 2504 7696,
0 2504 7619,
0 2504 7629
0 2504 7631-7
co.esoffice@stou.ac.th
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17.1 ติดต่อทางโทรศัพท์ และ e-mail (ต่อ)
หน่วยงานให้บริการ

สอบถามปัญหา

โทรศัพท์/e-mail

6. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 6.1 ให้บริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ให้บริการ
ในภูมิภาคต่างๆ 10 แห่ง
คำ�แนะนำ�และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสมัครเรียน
1) ศูนย์วิทยพัฒนา
ให้คำ�แนะนำ�และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนและ
โทรศัพท์ .054 829 811-814
จังหวัดลำ�ปาง
การดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ แก่นักศึกษาปัจจุบัน
lp.adoffice@stou.ac.th
และอื่นๆ ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน โทรศัพท์ .055 620 654
2) ศูนย์วิทยพัฒนา
ส่วนภูมิภาค
055 620 657,
จังหวัดสุโขทัย
055 651 099
055 651 100-102
sk.adoffice@stou.ac.th
3) ศูนย์วิทยพัฒนา
โทรศัพท์ 042 292 496-500
จังหวัดอุดรธานี
ud.adoffice@stou.ac.th
4) ศูนย์วิทยพัฒนา
จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045 281 891-896
ub.adoffice@stou.ac.th

5) ศูนย์วิทยพัฒนา
จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ 056 222 450
nw.adoffice@stou.ac.th

6) ศูนย์วิทยพัฒนา
จังหวัดนครนายก

โทรศัพท์ 037 306 247-249
nk.adoffice@stou.ac.th

7) ศูนย์วิทยพัฒนา
จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์ 039 389 430-433
cb.adoffice@stou.ac.th

8) ศูนย์วิทยพัฒนา
จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ 032 419 248-254
pb.adoffice@stou.ac.th

9) ศูนย์วิทยพัฒนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075 378 680-688
nr.adoffice@stou.ac.th

10) ศูนย์วิทยพัฒนา
จังหวัดยะลา

โทรศัพท์ 073 264 014 ต่อ
103, 104,
073 264 023
yl.adoffice@stou.ac.th
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17.1 ติดต่อทางโทรศัพท์ และ e-mail (ต่อ)
หน่วยงานให้บริการ
7. สาขาวิชาต่างๆ
7.1 สาขวิชาศิลปศาสตร์
7.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
7.3 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
7.4 สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ
7.5 สาขาวิชานิติศาสตร์
7.6 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
7.7 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7.8 สาขาวิชา
มนุษยนิเวศศาสตร์
7.9 สาขาวิชารัฐศาสตร์
7.10 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
7.11 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สอบถามปัญหา
7.1 หลักสูตรและการสอน
7.2 การศึกษาเนื้อหาวิชาในเอกสารการสอน
7.3 วิธีการศึกษาชุดวิชาให้ประสบความสำ�เร็จ
7.4 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

โทรศัพท์/e-mail
โทรศัพท์ 0 2504 8511-7
laoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 5048351-3
caoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 8502-4
edoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 8181-6
msoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 8361-5
lwoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 8031-3
hsoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 8196-9
ecoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 8041-2
heoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 8358-9
psoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 8046-7
agoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 8191-3
stoffice@stou.ac.th
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17.2 จดหมาย

การติดต่อสอบถามข้อปัญหาทางไปรษณีย์ถือเป็นการติดต่อที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย และใช้เวลาในการสื่อสาร
ระหว่างกัน เหมาะกับปัญหาที่ไม่เร่งด่วน การสอบถามปัญหาทางจดหมายนั้นนักศึกษาต้องระบุชื่อตัว ชื่อสกุล เลข
ประจำ�ตัวนักศึกษา และประเด็นปัญหาให้ชัดเจน จ่าหน้าซองระบุชื่อหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ ดังนี้

สำ�นัก/สาขา/สถาบัน/ศูนย์

ติด
แสตมป์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

ถ้าต้องการทราบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มชุดวิชา การถอนชุดวิชา การลาพักการศึกษา การลง
ทะเบียนสอบซ่อม การขอผลการศึกษา การขอสำ�เร็จการศึกษา ตลอดจนสอบถามปัญหาต่างๆ เกีย่ วกับงานทะเบียน
โปรดจ่าหน้าซองถึงสำ�นักทะเบียนและวัดผล ดังนี้

สำ�นักทะเบียนและวัดผล

ติด
แสตมป์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ปณ.333 ปทจ.หลักสี่
กรุงเทพฯ10210

17.3 ติดต่อด้วยตนเองที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษาที่ประสงค์จะติดต่อโดยตรงกับ
มหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ ตัง้ แต่กจิ กรรมการสมัครเป็นนักศึกษา/ผูเ้ รียน กิจกรรมต่างๆ ระหว่างการศึกษา จนถึง
กิจกรรมการสำ�เร็จการศึกษา ซึ่งขอรับบริการและคำ�แนะนำ�ปรึกษาได้ที่
1) ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ณ ทีท่ �ำ การของมหาวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์–วันเสาร์ ตัง้ แต่
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2) ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. ทัง้ 10 แห่ง ในจังหวัดลำ�ปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ นครนายก
เพชรบุรี จันทบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา (สอบถามรายละเอียดได้จากหมายเลขโทรศัพท์หน้า 452)
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ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศวน.มสธ.ลำ�ปาง

หมู่ 2 ถ.ลำ�ปาง - เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง 52190
โทรศัพท์ 0 5482 9811-4
โทรสาร 0 5482 9815
E-mail: lp.adoffice@stou.ac.th

สุโขทัย

ลำ�ปาง

ศวน.มสธ.สุโขทัย

4 หมู่ 7 ถ.สุโขทัย - กำ�แพงเพชร
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0 5562 0654, 0 5562 0657,
0 5565 1099 - 102
โทรสาร 0 5562 0655, 0 5565 1097
E-mail: sk.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.อุดรธานี

หมู่ 10 บ้านคำ�กลิ้ง ต.บ้านจั่น
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4229 2496 - 500
โทรสาร 0 4229 2494
E-mail: ud.adoffice@stou.ac.th

อุดรธานี
อุบลราชธานี

นครสวรรค์

นครนายก
มสธ.

จันทบุรี

นนทบุรี

199 หมู่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4528 1891 - 6
โทรสาร 0 4528 1890
E-mail: ub.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.นครสวรรค์

105/35 หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์ - พิษณุโลก
ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5622 2450
โทรสาร 0 5622 3010
E-mail: nw.adoffice@stou.ac.th

เพชรบุรี
ศวน.มสธ.นครศรีฯ

ศวน.มสธ.นครนายก

ศวน.มสธ.ยะลา

ศวน.มสธ.จันทบุรี

169 ถ.นครศรีฯ - ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ 0 7537 8680 - 8
โทรสาร 0 7537 8686
E-mail: nr.adoffice@stou.ac.th

นครศรีธรรมราช

ศวน.มสธ.อุบลราชธานี

116 หมู่ 4 ถ.ท่าสาป - ลำ�ใหม่ ต.ท่าสาป
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 0 7326 4023, 0 7326 4014
ต่อ 103, 104
โทรสาร 0 7326 4020
E-mail: yl.adoffice@stou.ac.th

196 หมู่ 5 ต.ศรีกะอาง
อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทรศัพท์ 0 3730 6247 - 9
โทรสาร 0 3730 6244
E-mail: nk.adoffice@stou.ac.th
หมู่ 1 ถ.จันทบุรี - สระแก้ว
อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
โทรศัพท์ 0 3938 9430 - 3
โทรสาร 0 3938 9434
E-mail: cb.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.เพชรบุรี

ยะลา

90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0 3241 9248 - 54
โทรสาร 0 3241 9247
E-mail: pb.adoffice@stou.ac.th

แก้ไขข้อความในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาฯ ปี 2558
ราคาค่าชุดวิชาสาหรับนักศึกษาใหม่
หน้า
ข้อความเดิม
68

ชุดวิชา

91
159
166-167
314
323
362-365
381

16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อ
การศึกษานอกระบบ
32302 การจัดการการตลาด
32316 การจัดการการขายและศิลปะ
การขาย
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อ
สิ่งแวดล้อม
91350 การเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์
และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์

ตารางสอบไล่
หน้า
254

แก้ไขเป็น
ค่าชุดวิชา
สาหรับนักศึกษา
ใหม่ (บาท)
3,400
1,000
1,000
1,000
1,200
1,100
1,000
1,100
1,200

ชุดวิชา
16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อ
การศึกษานอกระบบ
32302 การจัดการการตลาด
32316 การจัดการการขายและศิลปะ
การขาย
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อ
สิ่งแวดล้อม
91350 การเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์
และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์

ข้อความเดิม
ชุดวิชา

358

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ชุดวิชา

401

10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชุดวิชา
60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ค่าชุดวิชา
สาหรับนักศึกษา
ใหม่ (บาท)
3,600
1,200
1,200
1,100
1,000
1,000
1,200
1,000
1,000

แก้ไขเป็น
วันและเวลาสอบไล่
(ภาคปลาย)
อา. 31 ก.ค. 2559 บ่าย
วันและเวลาสอบไล่
(ภาคต้น)
ส. 30 ม.ค. 2559 บ่าย
อา. 31 ม.ค. 2559 เช้า
วันและเวลาสอบไล่
(ภาคปลาย)
ส. 26 ก.ค. 2558 เช้า

ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชุดวิชา
60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

วันและเวลาสอบไล่
(ภาคปลาย)
ส. 30 ก.ค. 2559 บ่าย
วันและเวลาสอบไล่
(ภาคต้น)
อา. 31 ม.ค. 2559 บ่าย
ส. 30 ม.ค. 2559 เช้า
วันและเวลาสอบไล่
(ภาคปลาย)
ส. 30 ก.ค. 2559 เช้า

456 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ที่ทำ�การมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผังบริเวณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และทัศนียภาพอุทยานการศึกษา รัชมังคลาภิเษก

ไปปา

สายรถที่ผ่าน

กเกร็ด

ห้าแยกปากเกร็ด
ถ.ติวานนท์
ไป จ.ปทุมธานี

ี
นทบุร

ไป จ.น

ม.

4.5 ก
ธ.ไท

.

์

ณิชย

ยพา

มสธ

คลองบางพูด
เมืองทองธานี

.
5 กม

คลองประปา
สี่แยกบางเขน

ัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร
ถ.ประชาชื่น

้งว
ถ.แจ

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

วัดผาสุก
มณีจักร

ไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

สี่แยกหลักสี่
ไปดอนเมือง

1. รถโดยสารประจำ�ทาง

-		 			
-		 			
			

ผ่านถนนติวานนท์
33 90 367 (ปากเกร็ด - รังสิต)
ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ
52 150 ปอ.150 356 ปอ.356 166 ปอ.166
1053 (ท่านํ้านนท์ - เวชคาม)

2. รถตู้โดยสาร

		
		
		
		
		
		
		
		
		

ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์
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ปากเกร็ด - จตุจักร
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เมืองทอง - อนุสาวรีย์
เมืองทอง - ราม 1
เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
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